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Nosne, Doeringi, hunc diem silentio praeterire? Nos 

non confestim ad Te advolare gratulabundos? Nimirum, 

hodie si deessemus, iu manifesto impietatis scelere depre- 

hensi nobis ipsis videremur. :Nam quum alter nostrum 

ante hos viginti quattuor annos, alter triennio post curae 

Tuae atque fidei commissi essemus, quo ad humanitatem 

informaremur, nunquam eum 'e non praestitisti, quem 

optimum praeceptorem et propemodum alterum patrem 

haberemus. — Huius igitur temporis fortunatissimi memo- 

riam nunquam in animis nostris delebit oblivio. — Nec 

postea, quum ex umbraculis in solem atque pulverem pro- 

cessissemus, eodem, quem antea experti eramus, erga nos 

animo esse unquam desiisti, sed ex magistro factus es 

amicus dilectissimus. — Itaque gratulamur hunc diem, quo 

ante viginti. quinque annos Dresda Fribergam evoca- 

bare, primum Tibi, quem meritis ille atque gratis auxit 

honoribus, deinde nobis, quibus sic demum a Te liberaliter 

erudiri contigit, denique scholae Fribergensi, cuius Tu per 
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longam annorum seriem splendidum fuisti decus atque eris 

adhuc diutissime, quamque nos ut almam studiorum nostro- 

rum matrem pie sancteque, dum erimus, venerabimur, 

Quod autem in huius diei memoriam edidimus opusculum 

— pudet dicere — pene sordidum, more 'Tuo accipe 

benevole ac, si potes, gravi lege et severo vultu. Vale. 

D. Lipsiae et Brunsvigae 

d. 10. m. April. a. 1845. 



PRAEFATIO. 

Prodit nova Aesopi vita ex libro ms. bibl. univ. Vratisla- 

viensis, ex quo intercedente amicissimo C. F. Kampmanno in 

meum usum descripsit accurate M. Speccius, sem. philol. Vratisl. 

sodalis. Est hoc ipsum apographum Coberianum, de quo mul- 

tus est Reiskius in epist. ad G. E. Lessingium d. 13. m. Febr. 

a. 1779 (vid. Lessingii opp. ed. Berol. 1827. t. XXVI. p. 343 sq. 

et 391 sq.). Narrat ille igitur, Coberum quendam, postea con- 

rectorem gymnasii Budissini factum, a. 1760 cum Bianconio, 

electoris Saxoniae medico, cuius tum liberos privatim instituebat, 

Monacum venisse, eundemque, postquam per annum ibi usus 

esset bibliotheca electorali, deinde domini iussu Vindobonum, 

Florentiam, Mediolanum, Romam ad compilandas ubique biblio- 

thecas sese contulisse; quo ex itinere biennio post reducem 

factum res quasdam litterarias secum abstulisse haud spernen- 

das, in quibus hoc vitae Aesopi apographum.  Emit cum aliis 

Ch. L. Stieglitzius, coll. senat. Lips. assessor: quo mortuo a. 

1772, proscripta iam atque instante eiusdem librorum auctione 
Reiskius, qui omnia tunc, quae ad Aesopum pertinent, Lessingii 

sui caussa ardentissime conquirebat, nuntio accepto libellum 

celeriler arcessit, coniugi describendum tradit: Reiskia, qua fuit 

Graecarum litterarum peritia, triduo vel quatriduo rem absolvit: 

tum maritus cum coniuge relegit, Reiskia ex Coberi exemplari 

Graeca recitat, apographum confert Reiskius et inter legendum 

raptim quae in mentem veniunt emendaüones in margines con- 

iicit: transacta re Coberi exemplar redditur, auctio fit, emit 

opinor J. G. Schneiderus Saxo, qui Lipsiae tunc in litteras in- 

cubuit. Certe huius ex libris a. 1823 demum cum aliis haec 
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vita Aesopi transiit in bibliothecam univ. Vratislaviensis, quam 

ipsum esse Coberi apographum ex eo apparet, quod bis terve in 

margine leguntur notulae ab eadem qua textus manu scriptae 

addito Coberi nomine; reliquas autem quibus oppleti sunt mar- 

gines emendationes ab ipso Schneidero adiectas esse ait Kamp- 

mannus.  heiskiae apographum quo nunc lateat nescio. Αἱ 

maxime dubium est, quod nescio quo iure quove auctore dicit 

Reiskius, Coberum hanc Aesopi vitam Monaci repperisse; nihil 

certe quicquam de hac ipsa in bibl. Bavar. catalogo tradit 

J. Hardtius. ltaque haud scio an Coberus descripserit in Italia 

ex codice quem in bibliotheca monachorum Casinensium Flo- 

rentiae vidit B. Montefalconius, cuius verba haec sunt Diar. Ital. 

p. 966: cod. bomb. saec. XIII. -esop? vita et eiusdem fa- 
bulae, ut ante Maximum Planudem exstabant, stylo χυδαίῳ. 
Planudes enim Aesopi cum vitam tum fabulas longe diverso 
stylo suoque more conscripsit. initium vitae sic habet: βίος 
τοῦ πανϑιαυμάστου αἰσώπου. ov κατὰ πάντω τὸν (Mov βιω- 

3 Y . s, VEM . 
φελέστατος 4v zdiígomog. Accuratius descripsit librum doctus. 

vir nescio qui in Novelle litterarie no. 40. Firenze 1. Oct. 1779, 
iterum F. de Furia fabb. Aes, ed, p. XXXII 544. Sola quae ab 

initio statim verba Coberus habet, “ἔσωπος ὁ μυϑοποιὸς Φρὺξ 

τὸ γένος, τύχῃ δὲ δοῦλος, dubitationem afferunt; sed possunt 

haec ab homine satis, ut videtur, incurioso aliunde huc illata 

esse, praetereaque eiusdem libri exscribendi Coberum consilium 

certe suscepisse, ut alios mittam, de Furia quoque affirmat 

p. XXXI. 

Sed non haec sola est Aesopi vita a vulgata, h. e. Planudea, 

discrepans. Aliam vidit P. Ramolinus in coenobio S. Mariae 

Grottae Ferratae haud procul Tusculo: eiusdem ex litteris, au- 

ctore Harlesio in Fabricii bibl. gr. I. p. 635, a. 1789 in Ephemm. 
Norimberg. no. L. rettulit de Murr, continere hunc codicem 

Aesopi vitam sic inscriptam, βθέβλος (βίος) ξδάνϑου φιλοσόφου 
καὶ αἰσώπου δούλου αὐτοῦ" περὶ ἀναστροφῆς αἰσώπου, et 

incipientem his verbis, ὁ πάντα βιοφελέστατος (sic) αἴσωπος 
ὁ λογοποιός: attico sermone esse conscriptam et prolixiorem 

quam vitam a Maximo Planude compositam; constare enim 72 
paginis minuscule charactere refertis cum aliquot correctionibus 

΄ 
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et notulis in margine. Codex sub finem saeculi proximi ablatus 

quo nunc sit loco non liquet, sed eundem iussu Villemainii 

iamiam indagari nuntiat F. DBoissonadius. in nova Babrii fabb. 

edit. p. X. Aliam in quadam. montis Sacri bibliotheca quattuor 

abhinc annos invenit M. Mynas (vid. Journal des Débats d. 1. 

Nov. 1843, Moniteur d. 5. Jan. 1844); quanquam est cur suspi- 
cemur ab eà, de qua modo dixi, non diversam esse. Quarta 

est in cod. bibl. Laurent. Florent. plut. LVII, 30: teste Bandinio 

cat. codd. gr. bibl. Laur. Il. p. 383 duplex est, 1. valde longa 
inc. ὁ κατὰ πάντα τὸν βέον γενόμενος, expl. καὶ ἐκκλησίαν 

ποιήσαντες ἐξεδίπησων τὸν τοῦ αἰσώπου μόρρων (sic), 2. bre- 
vissima inc. αἔσωπος ὁ μυϑοποιὸς φρὺξ μὲν ἣν τὸ γένος, expl. 
τὰ ἐν ἑκάστῳ μυϑολογούμενω, ἅπερ εἰσὲ ταῦτα. Eadem est 
cum priore et ex eodem fortasse libro descripta, quae exstat in 

cod. olim Augustano, nunc Monacensi 525. saec. XIV; inseribitur 

βίος vice mov τοῦ φιλοσόφου, inc. ὁ χατὼ πάντα τὸν (Mov 
(fol. 1. abscissum alieno loco insertum est, cod. fol. 154, cf. Hardtii 

caíal. V. p. 314), expl. τὸν ro? αἰσώπου μόρον (ibid. p. 299). 
Et haec quidem Coberianae tam est consimilis, ut propemodum 

pro eadem habenda, neque dubium sit quin altera ex altera pro- 

fluxerit: idem in utraque ordo rerum, eadem narrationis conti- 

nuitas, idem dicendi genus: in singulis verbis tantum est quod 

differat. Neque diversa opinor est quae exstat in cod. bibl. S. 

| Synodi Mosquensis 285. teste C. F. Matthaei in praef. ad Syntipae 

fabb. p. X. hoc modo incipiens, κατὼ πάντα rov βίον γενόμενος 

βιωφελέστατος αἴσωπος ovrog τῇ μὲν τύχῃ γέγονε δοῦλος. 

Quam vero brevissimam dicit Bandinius, quamque rectius prae- 

fationem in fabulas Aesopicas dicas, eam quoque non ex solo 

Laurentiano novimus. Exstat eadem in cod. Casinensi teste de 

Furia p. VIL et hinc in Coberiano nostro apographo, item in cod. 

i Monacensi 551. saec. XV. sic inscripta, βιβλέον μυϑικὸν τοῦ 
ἐσώπου sixovíbov ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζώων πρὸς τὰς τῆς ἂν- 

ϑρωπίνης φύσεως πράξεις, προοίμιον (εἴ. Hardtii catal. V. 
p. 400) et in cod. bibl. Vindob. phil. gr. 178. Verum ista nova 

non est: Aphthonio tribuitur et cum huius progymnasmatis et 

fabulis cum notis Hadamarii iam aliquoties prodiit, primum apud 

- Hier. Commelinum a. 13597. 
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Hinc apparet, quantum desudarint sequioris aevi homines in 

Aesopi si diis placet rebus enarrandis, exornandis, plebi certatim 

propinandis. Auctores indagare frustra studeas: istae enim nu- 

sae, id quod accidit etiam historiae Alexandri M. Callistheneae 

quae dicitur, ex parvis initiis ortae nullo, ut ita dicam, auctore, 

sed sponte quasi, per ora fabulatorum propagatae, alio aliud ad 

delectandos auditores adiiciente in dies magis atque magis ex- 

creverunt, donec existerent qui fabulas longa consuetudine per 

populum late diffusas litteris consignandas sibi sumerent. 

Quae nunc primum prodit vita, ut ad hanc iam redeam, 

- decimo saeculo vix est antiquior. Scripta est vulgari sermone 

ac salis simpliciter; semel tantum qui scripsit eruditionis spe- 

ciem aliquam affectavit laudandis versibus Euripidis cap. 9, nisi 

eodem referri vis intextos hic illic antiquos trimetros trimetrorum- 

que fragmenta, quo spectat maxime cohortalio Aeni filii cap. 19, 

a librariis aliquoties singulatim descripta (exstat ista enim in 

cod. Lugd. Batavo 53. et Vindob. theol. graec. 128.*), neque 

*) Descripsit cohortationem ex lib. Vind. a me rogatus H. E. Poeschelius 
v. cl.: quae quoniam a nostra et ab edita multum discrepat, totam hie ad- 

ponam. .4ioozrov πρὸς Zivov (h. e..Aivov) μαϑητὴν αὐτοῦ νουϑεσία. ἐπάκου- 

σον τῶν ἐμῶν λόγων, τέκνον ZAive, δὲ ὧν καὶ πρότερον παιδευϑεὶς οὐ δικαΐας 

MOL χάριτας ἀποδέδωκχας. καὶ νῦν οὖν φύλαξον τούτους ὡς παραχαταϑήκην. 

καὶ πρῶτον μὲν ϑεὸν σέβου, ὡς δεῖ. βαοιλέα τίμα" τὸ γὰρ κράτος ἰσότιμόν 

ἐστι. τὸν καϑηγητήν oov τίμα ἶσα γονεῦσε" τούτους γὰρ εὖ ποιεῖν χρὴ διὰ 
τὴν φύσιν, τῷ δὲ ἐκ προαιρέσεως στέρξαντι διπλασίους δεῖ ἀποδιδόναι χάριτας. 

τὴν καϑημερινὴν τροφὴν χρησίμην λάμβανε, καϑόσον (αϑὸν cod.) δύνῃ, tva 

καὶ εἰς αὔριον ἐργατικώτερος (ἐρευτεκώτερος cod.) ἧς xo οὕτως ὑγεαίνῃς. ἐν 

βασιλικῇ αὐλῇ ἐάν τε ἀκούοῃς, τοῦτο ἐναποϑαγνέτω σοι, μὴ οὐ ἐν τάχει ἀποϑά- 

νῃς. τῇ γυναικί σου χρηοτὰ ὁμίλει, ὅπως ἀνδρὸς ἄλλου πεῖραν μὴ ϑέλῃ λαβεῖν" 

κοῦφον γὰρ τὸ γένος τοῦτό éotw καὶ κολαχευόμενον ἔλαττον οὐ (SiC) φρονεῖ 

ἁμαρτάνειν. ἐν οἴνῳ μὴ φιλολόγει ἐπιδεικνύμενος παιδείαν" ἀκαίρως γὰρ κα- 

τασοφιζόμενος καταγελασϑήση. ὀξύτερα βάδιζε τῆς γλώττης. τοῖς εὖ πράτ- 

τουσι μὴ φϑόνει, ἀλλὰ σύγχαιρε, καὶ μεϑέξεις αὐτῶν τῆς εὐπραξίας" ὃ γὰρ 

φϑονῶν ἀγνοῶν ἑαυτὸν βλάπτει. δούλων σου ἐπιμελοῦ, μεταδιδοὺς αὐτοῖς 

ἀφ᾽ ὧν ἔχεις, ἵνα μὴ ὡς κύρεον μόνον ἐντρέπωνταί σε, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐεργέτην τε- 
μῶσιν. ϑυμοῦ κράτει. ἐάν τε παρηχμακὼς uo Sore, μὴ αἰσχυνθῇς" βέλτεον 

γὰρ ὀψιμαϑῆ μᾶλλον ἢ ἀμαϑῆ καλεῖσϑαι. τῇ γυναικὶ σου κρύπτου καὶ ἀπορ- 
ρήτων μηδὲν αὐτῇ δῆλον τίϑει" τὸ γὰρ γένος ἀντίπαλον ὃν πρὸς τὴν συμ- 
Blow, ὅλην τὴν ἡμέραν χαϑημένη ὁπλίζεται, μηχανωμένη πῶς σου κυρεεύσεε. 
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aliunde ducta sunt plurima eorum quae ex cod. Paris. 1166. pro- 

tulit Boissonadius Anecd. gr. I. p. 120 sq.). Sed satis est appo- 

nere verba Reiskii non recte modo et apposite, sed etiam facete 

et ridicule de toto hoc commento iudicantis. Sic igitur ille 1. 1. 
p. 352 sq. Diese vita Aesopi ist an sich eine Schnurrpfetfe, 
eine elende Kurzweile für Hanshagel, und in dessen Mund- 
art, überall platt, überall abgeschmackt, bisweilen aber 

auch vollends so zottelich, dass ich Sie, werthester Freund, 

biiten muss, es ja keine Christenseele wissen zu lassen, dass 
meine Frau durch ihre Feder solchem — in die Welt ge- 

holfen hat. Denn ich und sie würden dafür errüthen müs- 
sen. Doch es sind griechische Zoten. Die hált man einem 
Frauenzimmer zu gute. Die Fremdheit und die Miene der 
Gelahrtheit überschatten das Hássliche. Ronnte der ehrü- 
che fromme f'ater Montfaucon es wagen, seiner Kutte un- 
beschadet, die Ausgabe dieses saftigen Dingelchens zu 
versprechen, wiewohl es nur beim F'ersprechen geblieben 
ist, so dürfen wir drei doch wohl ohne alles Bedenken in 
seine Stelle einrücken und Theil an seinem Ruhme nehmen. 
Denn dieses von München hergekommene W erkchen ist just 
eben dasselbe, das Montfaucon aus einer Florentintischen 
Handschrift ediren wollte. Siehe ltinerarium Italicum 

». [3061] Ist es nun gleich so beschaffen, dass die usgabe 
desselben zu nicht viel mehr dienen kann, als den Leuten 

τὸν καϑημερυνὸν σου βίον ζήτει πρὸς τὸ λαμβανόμενον zai etc αὔριον ἀποϑη- 
d σαυρίξζειν" βέλτιον γὰρ ἐχϑροῖς καταλιπεῖν ἢ ζῶντα τῶν φίλων ἐπιδέεσϑαι. ἶσος 

ἐς ἐν τέκνοις καὶ κυνὸς (Sic) γίνου τοῖς συναντῶσί σοι, εἰδὼς ὅτε καὶ τῷ κυνὲ ἡ οὐρὰ 
ἄρτον πορίζει; τὸ δὲ στόμια πληγάς. ἐπὶ σωφροσύνῃ μεγαλοφρόνει, μὴ eni χρή- 

μασι" τὰ μὲν γὰρ καιρὸς ἀφείλετο, ἡ δὲ ἀπόρϑητος διαμένεν. ἐὰν εὐτυχήσῃης, μὴ 

μνησικακήσῃης τοῖς ἐχϑροῖς, μᾶλλον δὲ αὐτοὺς εὖ ποίει, ἵνα μεταμέλωνται, γνω- 

ρίξζοντες οἷον ἄνδρα ἡ δίκουν. δυνάμενος ἐλεεῖν μὴ μέλλε (μέλε cod.), ἀλλὰ κο- 

πία διδούς, ἐπιστάμενος τὴν τύχην (ψυχὴν cod.) μὴ οὖσαν παράμονον. ψέϑυρον 
καὲ διάβολον ἄνδρα, εἰ καὶ ἀδελφός σού ἐστι, γευσάμενον πρὸς καιρὸν ἔκβαλλε" 

οὐ γὰρ ἕνεκα τοῦ εὐνοεῖν τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα ἢ πραττό- 
μενα ἑτέροις ἀναϑήσεται. ἐπὲὶ μεγάλῃ κτήσει μὴ χαῖρε, μηδὲ ἐπὲ μικρᾷ λυποῦ. 

ταῦτα δὲ εἰπὼν ὁ “ἴσωπος πρὸς τὸν νεανίσκον ἀπεχωρίσϑη, ὃ δὲ Aivoc λυπού- 
μενος ἐπὶ τῷ ἠδικηκέναι αὐτὸν καὶ διὰ λόγων μεμαστιγῶσϑαι ἀποκαρτερήσας 
τὸν βίον ἀπέληξεν, ὃ δὲ “ἴοσωπος λαμπρῶς αὐτὸν ἔϑαψε. 

«τας »- - τ m UA ter z 
W- (VITRE NEM ον» ἡ ? inci "ERO ὦν m. "ROME Em. Jue CERE. i. Σ τὰς Luis eas ECT 
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aus dem Traume zu helfen, und sie zu überführen, dass es 
niemals hütte sollen gedruckt werden, so kann es, seiner 
Dürftigkeit und Ungereintheit ungeachtet, dennoch auf eine 
oder die andere Weise bedeutend werden. |Erstlich kann 
man es gegen die gedruckte vitam Planudeam halten. Zwei- 
tens, wie es àn Lateinischen keine Rleinigkeit ist, dass wir 
an Hygino eine Probe des gemeinen, platten, pübelhaften 
Lateins noch übrig haben, und Munkeri Nase sich über 
dieser Olla putrida gar wohl befand; so ist auch kein Zwei- 
fel, dass nicht mit der Zeit mancher griechische Pedant in 

diesem Misthaufen des griechischen Patois stürlen und 
manche schóne Perle darin fimden sollte, die er Zn die 
HRrone des Neuen Testaments hineinsetzen kann, zum Be- 

weise, dass dasselbe gut griechisch geschrieben set. 
Restat ut paucis librorum notas explicem. Est igitur € 

Vratislaviense Coberi apographum, E Monacensis 525, quem 

inde a verbis c. 2. “ἴσωπος Aéyst ἀγόρασον usque ad verba 
c. 6. ὧν μὲν ἐπιφέρεται iam ante hos quinque annos in usum 

meum contulit G. Thomas; w est vita Planudea, cuius habui 

ed. Aldi a. 1505. In altera vita accessit W Vindobonensis phil. 

er. 178, cuius lectiones officiose mecum communicavit H. E. 
Poeschelius: w indicat scripturam ed. a. 1597. Ceterum Schnei- 

deri emendationum quicquam supprimere religioni habui: reli- 

quae meae sunt omnes. 
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Βίος τοῦ πανϑαυμάστου Αἰσώπου. 
b 

(I) Ὁ xere πάντα zov βίον βιωφελέστατος ov Αἴσωπος 
τῇ μὲν τύχῃ γέγονε δοῦλος, τῷ δὲ γένει Φρὺξ ἐξ “Ιμορέου 
τῆς Φρυγίας, κακοειδὴς ὑπώρχων εἰς ὑπερβολήν, προχέφαλος, 
κοντοτράχηλος, σιμός, μέλας, μυστάκων, προγάστριος, στρε- 
βλός, κυφός, ἡμερινὸν ἁμάρτημα, τὸ δὲ χαλεπώτερον, ἣν καὶ 

βραδύγλωσσος καὶ βομβόφωνος, φαῦλός τὲ καὶ δεινὸς πρὸς 

κακουργίαν σφόδρα. τοῦτον οὖν ὁ αὐτοῦ κύριος ὡς ἄχρη- 
στον ὄντα εἰς ὑπηρεσίαν αὐτοῦ, ἐξέπεμψεν αὐτὸν εἰς ἕν τῶν 

κτημάτων αὐτοῦ σχάπτειν. ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν παρα- 
γενομένου τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀγρὸν γεωργός τις TQU- 
γήσας κάλλιστα GcUXC προσήνεγκεν αὐτῷ, καί Quot ,.λάβε, 

δέσποτα, ἀπὸ τῶν σῶν καρπῶν πρώιμον ὀπώραν“. ὁ δὲ 
πάνυ τερφϑεὶς ἐπὶ τούτοις EUTS ,,μὼ τὴν σωτηρίαν μου, καλ- 

λιστὰ σύκα“. εἴτα λέγεε τῷ οἰκέτῃ αὐτοῦ ,.4“Τ 4 γαϑύπου, λα- 

fov ταῦτα φύλαξον καὶ μετὼ τὸ λούσασϑαί us καὶ ἀριστῆ- 
cut παράϑες μοι αὐτά“. συνέβη δὲ κατὰ τὴν ὥραν ἐχείνην 

ἀνανεῦσαι τὸν Αϊἴσωπον ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ ἐλϑόντα ζητεῖν 
τὸν ἐφήμερον ἄρτον. ὁ οὖν ᾿4γαϑόπους λαβὼν τὰ σῦκα 
καὶ λιχνευσάμενος ἔφαγεν ἐξ αὐτῶν ἕν καὶ δύο. εἶτα λέγει 
πρός rww& τῶν συνδούλων αὐτοῦ ,.,7ϑελον κορεσϑῆναε τῶν 
σύχων, καὶ φοβοῦμαι“. ὁ δέ φησιν ,,ἐὰν φάγω κἀγὼ usrc 

Inscr. Ζϊἴσωπος ὁ μυϑοποιὸς Φρὺξ τὸ γένος, τύχῃ δὲ δοῦλος. Βίος τοῦ 

πανϑαυμάστου «Αἰσώπου 6. || 1. 6 — ov] οὐ — zv C, ὃς --ἦν Schneiderus. 
ὃ κατὰ πάντα τὸν βίον γενόμενος βιωφελέστατος αἴοωπος οὗτος τῇ mg. Casi- 

nensis teste de Furia p. XI. | 2. “μορίου v, ᾿“μωρίου Schneiderus, &nuogaz.. 
€.-]| 5. καϑημερενὸν Schneiderus, sed latet fortasse vocabulum cum zu com- 

* » 

positum. | 11. ἀἄλλιστα C. 
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cov, δώσω σοι βουλήν, καὶ φαγόντες ov μαστιχϑῶμεν.““ ἔφη 
δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿““γαϑόπους πῶς ἢ ποίῳ τρόπῳ; “ ὁ δέ 
φησιν φάγωμεν oí δύο τὼ cÜxe, καὶ ἐὰν ὁ δεσπότης ἡμῶν 
ἐπιζητήσῃ ταῦτα, εἰπὲ ὅτε Αἴσωπος ἐλϑὼν ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ 

καὶ ἄδειαν εὑρών, εἰσελϑὼν κατέφαγε τὼ σῦκα. καὶ ὁ μὲν 
“Αἴσωπος βραδύγλωσσος ὧν πρὸς ἀπολογέαν δαρήσεταε καὶ 
ἡμεῖς τὴν ἐπιϑυμίαν mÀqoocousv.5 καὶ παρακαϑεσϑέντες 
τὰ σύκω ἕνα ἕνα τρώγοντες ἔλεγον ,,οὐαέ cor ταπεινὲ 41 
come. συμφωνήσαντες οὖν oí δύο ἔφαγον ὅλα τὼ σῦκα. 

ὁ δὲ κύριος αὐτῶν μετὰ τὸ λούσασϑαε ,. Ayo ónov, φέρε τὼ 
σύκα.“ χἀκεῖνος ἔφη ..δέσποτα, ὁ “ἴσωπος εὐκαιρήσας καὶ 

εὑρὼν τὸ ταμεῖον ἀνεωγμένον, εἰσελϑὼν ἔφαγε τὰ σῦκα.“ 
ταῦτα ἀκούσας ὁ δεσπότης καὶ ϑυμωϑεὶς ἐβόα, ϊσωπόν" 

τίς μοε καλεσάτω.““ ὁ δὲ Αἴσωπος παρεγένετο. xo φησιν 
ὁ δεσπότης ,,1ὲγε uot σύ, ἐπικατάρατε δοῦλε, τοσοῦτόν μου 

κατεφρόνησας καὶ εἰσελϑὼν ἐν τῷ ταμείῳ τὰ ἡτοιμασμένα 
σύκα κατέφαγες; ““ ὁ δὲ Αἴσωπος ἀκούσας, λαλεῖν μὲν μὴ 

δυνάμενος διὼ τὸ τῆς γλώττης βραδύ, διὼ δὲ τοῦ νοὸς τὴν 

ὀξύτητα, ϑεωρῶν δὲ καὶ τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ εἰς ὄψιν 
αὐτοῦ ἑστῶτας. καὶ μέλλων δαίρεσϑαε ὁ Αἴσωπος, πεσὼν 

παρὼ τοὺς πόδας τοῦ κυρίου αὐτοῦ παρεχάλεε μικρὸν ἐνδοῦ- 
ναι αὐτῷ. καὶ δραμών, λαβὼν ξέστην καὶ ϑερμὸν συγκερά- 
σας καὶ λεχάνην παραϑείς, ἐχπιὼν τὸ ϑερμὸν ἐχάλασε τοὺς 
δακτύλους αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἴδιον στόμα καὶ σπωράξας αὑτὸν 
ἀνέβαλλε τὸ ὕδωρ καὶ μόνον ἐκ τοῦ στομίου αὐτοῦ ὃ ἐπεπώ- 
xe" οὐδενὸς γὰρ ἄλλου ἦν γευσάμενος παρώπαν ὁ «Αἴσωπος. 
ἐδέετο δέ, ἵνα καὶ oí κατήγοροι αὐτοῦ τοῦτο ποιήσωσε καὶ 

ἐν τούτῳ γνώσῃ τὸν βεβρωχότα τὼ σῦκα. ὁ δὲ δεσπότης 
αὐτοῦ ϑαυμάσας τὸ νοερὸν τοῦ «Αἰσώπου ἐπέταξε καὶ τοῖς 

ἄλλοις ὁμοίως ποιῆσαι. οἑ δὲ δοῦλοι ἐβουλεύσαντο τοὺς 
δακτύλους πέμψαι παρὰ τὰς γνάϑους καὶ κάτω μὴ χαλάσαε" 
ἅμα δὲ τῷ πιεῖν αὐτοὺς τὸ χλωρὸν ὕδωρ καὶ συγκύψαε τὼ 

8. an ἕνα x«9^ ἕνα  [[ 1ὅ. μου] μου supra ov addito C. || 19. post ὀξύτητα 

deest aliquid, velut συνιεὶς, quanquam vel sic hiat oratio, nisi ἦν simul cum v 

addas. || 20. ἑστῶτας Schneiderus, ἑστῶσας C. || 22. ξέστην Coberus, graeca fere 

erasa erant. | 23. ἐχπιὼν Sehneiderus, ἐπιὼν C. || 24. αὐτὸν C, || 25. ἐπε- 
πόκει C. 
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cUxc χολοποιὼ ovr& πρὸς TO στόμα GVÉéAOOGGCV καὶ ἀνέδρα- 
μον ἔξωϑεν. ταῦτα δὲ ὁ δεσπότης αὐτῶν ἰδὼν sims ..τέ 
κατειψεύσασϑε τοῦ μὴ δυναμένου λαλεῖν; ““ καὶ ἐκέλευς μὲν 

αὐτοὺς γυμνωϑέντας τὐπτεσϑαι καὶ πομπεύεσθϑαι λέγων 

»ῦστις καϑ' ἑτέρου δόλια μηχανεύεται, αὐτὸς ua ἑαυτοῦ 
τοῦτο πανϑαάνει“. 

(2) Tz δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρῳ ὁ δεσπότης αὐτῶν εἰς τὴν 
πόλιν εἰσηει. τοῦ δὲ Αἰσώπου εἰς τὸν ἀγρὸν σκάπτοντος ὁ 

ἑερεὺς τῆς Ἴσιδος πλανηϑεὶς τὴν λεωφόρον ἦλϑεν εἰς τὸν 

ἀγρὸν καὶ παρεχάλεε τὸν Αἴσωπον, δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁδὸν 
τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν πόλιν. ὁ δὲ Αἴσωπος ἀγαγὼν αὐτὸν 
ὑπὸ σύσκιον δένδρον παρέϑηχεν αὐτῷ ἄρτον καὶ ἐλαίας καὶ 
ἐσχάδας καὶ φοίνικας καὶ ἠνάγκαζε φαγεῖν, καὶ δραμὼν εἰς 

τὸ φρέαρ ἀνιμήσατο ὕδωρ καὶ ἤνεγκεν αὐτῷ πιεῖν, καὶ κρα- 
-τήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὴν κατ᾽ εὐϑεῖαν 

ὁδὸν καὶ τετριμμένην. ὁ δὲ ἐπάρας τὰς χεῖρας εἰς τὸν ovoa- 

vor ηὔξατο 4Aicono ὡς vm αὐτοῦ εὐεργετηϑείς. Αἴσωπος 
δὲ στραφεὶς καὶ ὑπὸ τοῦ καύματος χαυνωϑεὶς εἰς ὕπνον 

ἐτράπη. ἡ δὲ Φιλοξενέωα ἐπιστᾶσα καϑ'᾽ ὕπνον ἐχαρίσατο 
αὐτῷ σοφίας ἄριστον λόγον καὶ ταχύτητα γλώττης καὶ ἐτυ- 
μολογέας εὕρεσιν διὼ ποικίλων μύϑων ὡς ἀγαπητικὸν καὶ 
φιλόξενον. ὁ δὲ Αἴσωπος ἐκ τοῦ ὕπνου ἐγερϑείς φησιν ,,οὐαέ, 

πῶς ἡδέως xexo(ugumi ἀλλὰ καὶ καλὸν ὄναρ ἐθεασάμην, 

χαὶ ἰδού, ἀκωλύτως λαλῶ καὶ τὰ βλεπόμενα ὀνομάζω, δέ: 
κελλα, ὄνος, βοῦς, ἅμαξα. νὴ τοὺς ϑεούς, ἐγὼ πόϑεν ἔλαβον 

τὴν χώριν; νενόηκα, εὐσεβήσας εἰς τοὺς ξένους, ὥστε προσ- 

δεκτὸν παρὰ τῷ ϑεῷ τὸ ἀγαϑοποιεῖν, ὁ δὲ καλῶς πράσσων 
λήψεται καλὲς ἐλπέδας“. περιχαρὴς οὖν γενόμενος ὁ Αἔσω- 

πος χαὶ πάλιν τὴν δέκελλαν ἀναλαβὼν ἤρξατο uere πόνου 

σκώπτειν. ὁ δὲ τῶν ἀγρῶν oixovóuog eig τὸ ἔργον παρα- 
γενόμενος ἕνα τῶν οἰκετῶν ῥάβδῳ κατέξαινεν, ὁ δὲ 4 ἔσωπος 
προσπαϑήσας ἔφη ,,ἄνϑρωπε, Tí τὸν μηδέν σὲ ἀδικήσαντα 
οὕτως πονηρῶς αἰκέζεις καὶ πάντας οὕτω εἰκῆ καὶ μάτην 

1. χολοποιὼ Schneiderus, χαλοποιὰ €. || 5. ὅστες — πανϑάνει. trimetros 

esse apparet, quorum alter fortasse sic scribendus, αὐτὸς x«9^ αὑτοῦ τοῦτο 

δράσας λανϑάνει. | 12. σύκιον €: ὑπὸ σκιὰν δένδρου v. || 17. 4/0071 Schnei- 

derus, “Ζἴσωπον C. | 33. aiit Schneiderus. 
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κατὰ πᾶσαν ἀποκτενεῖς ἡμέραν, μηδὲν αὐτὸς ἐργαζόμενος: 

ἀλλ᾽ ἐγὼ τῷ δεσπότῃ ἀναγγελῶ ἅπαντα“. ὁ δὲ Ζηνᾶς ἀκού- 
σᾶς τοῦ Αἰσώπου ταῦτα λαλοῦντος ἐϑαμβήϑη καί φησιν 
»iconmog λαλεῖν ἀρξάμενος ἐμοὶ àxsxpovxer προκαταλά- 
Bue αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ δεσπότου, ἵνα μὴ ἐλϑόντος αὐτοῦ κα- 
τηγορήσας μὲ μεταστήσῃ τῆς οἰκονομίας“. καὶ ταῦτα εἰπών, 
ὑποζυγίῳ ἐπιβὰς εἰς τὴν πόλιν εἰσήει, παραγενόμενος δὲ πρὸς 
τὸν δεσπότην εἶπε .,χαίροις“. ὁ δὲ ἔφη, τέ τεταραγμένος 
παρήει. καὶ ὁ Ζηνᾶς (οὕτω γὰρ ἣν ὄνομα αὐτῷ) ,.δέσποτα, 
πρᾶγμά τε τερατῶδες ἐν τῷ ἀγρῷ cov συνέβη“. ὁ δέ φησε 
»τέ; μὴ δένδρον ὄψιμον παρὼ καιρὸν τὸν καρπὸν ἤνεγκεν, 
7 κτῆνος τετράπουν παρὰ φύσιν ἐγέννησεν; ““ ὁ δὲ ,0U* 

φησίν, «AA Αἴσωπος λαλεῖν ἀρξάμενος στωμύλος γέγονεν." 
καὶ ὁ δεσπότης φησὶ πρὸς αὐτόν ομηδέν cor τῶν ἀγαϑῶν 

γένοιτ᾽ ἄν, τοῦτο νομέζεις τερατῶδες εἶναε σημεῖον; καὶ 

μώλα““ φησέν «οἱ χολωϑέντες ἄνϑρωποε πρὸς ὀλίγον πάλιν 

διαλλαγέντες ἐχαρίσαντο.“ ὁ δὲ Ζηνᾶς ..δέσποτα, λαλεῖν 

ἀρξάμενος πάντα ὑπὲρ ἄνϑρωπον φϑέγγεται" εἰς ἐμὲ yep 
ὕβρεις τραχείας φέρει, εἰς σὲ δὲ καὶ τοὺς ϑεοὺς μεγάλα 

βλασφημεῖ. ὀργισϑεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ λέγξε τῷ Ζηνᾷ 
»ἐδού, ἀπὸ τοῦ νῦν κεχάρισταέ σοι, πώλησον, χώρησον, ἀπό- 

λυσον, ὃ βούλει πρᾶξον εἰς αὐτόν. ὁ δὲ Ζηνᾶς λαβὼν αὐτοῦ 
ἐγγράφην τὴν δωρεὰν τῆς ἐξουσίας Αἰσώπου, ἐλϑῶὼν sig τὸν 

ἀγρὸν ἐκάλεσε τὸν ἴσωπον, καὶ λέγει αὐτῷ .. “ἴσωπε, ἐχα- 

οίσϑης uot παρὼ τοῦ δεσπότου, ἵνα ὃ δοκήσοιμιε εἴς σε δια- 

πρώξωμαι" συνιδὼν οὖν, ὅτε σὺ στωμύλος εἶ, βούλομαέ ce 
πιπράσαι.. ὁ δέ φησιν ,0 βούλεε πράξαι.“ ἔτυχεν οὖν 

κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον χατὼ συγκυρίαν σωματέμπορον 
ἐγγυς τοῦ ἀγροῦ παριέναε καὶ ζητεῖν μισϑώσασϑαε ἢ ἐξω- 
νήσασϑαι κτήνη διὰ τὰ σωμάτια. συναντήσας οὖν τῷ Ζηνᾷ 

2. ἀναγγείλω C, ἀπαγγελῶ Schneiderus. | £rv«c et sie porro Schneiderus, 
sed vid. v. 9. || 4. προσεκεκρούκεν Schneiderus. [[προκαταλάβωμαν Scehnei- 

derus, προκαταλάβομαι C. || 6. μὲ add. Schneiderus. | 16. post φησίν haud 
seio an nonnulla exciderint. [|ἄνϑρωποι Schneiderus, &vo C. | 21. χάρησον] 

χαρίζου Schneiderus. an barbare δάρησον sed fortasse sufficit χάρυσον ; cf. 
var. lect. p. 18, 12. | 23. ἐγγράφην] συγγραφὴν Schneiderus. | 25. παρὰ τοῦ 
Schneiderus, παρ᾽ αὐτοῦ C. || Óoxzooru] δοκήσον uot Schneiderus. || 27. πρᾶ- 

£ov Schneiderus. | 29. ἐγγὺς rov] ἐν αὐτοῦ €, ἐνταῦϑα τοῦ Schneiderus. 
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γνωστῷ Üvrt αὐτῷ καὶ φίλῳ ἠσπάσατο αὐτόν, καί φησιν 
reg μερικὰ κτήνη μεισϑώσωσθϑαι ἢ πωλῆσαι; Ζηνᾶς εἴπεν 
,0U, σωμάτιον δὲ ἔχω ἀρρενικόν" si οὖν ϑέλεις, ἀγόρασον." 
xul ὁ ἔμπορος .«δεῖξόν uoc αὐτό.“ ὁ δὲ Ζηνῶς στείλας ἐκά- 
λεσὲν Αἴσωπον καί quot τῷ ἐμπόρῳ ..ἰδοὺ ὁ παῖς, εἰ Oé- 
Aet ἀγόρασον.: στραφεὶς δὲ ὁ ἔμπορος καὶ τὸν Αἴσωπον 
ἐδὼν μέγα γελάσας εἶπε πόϑεν σοὶ ἡ χύτρα αὕτη; ῥιζοκά- 
λωμόν ἐστιν ἢ ἄνϑρωπος; οὗτος τῆς τερατομαχίας σαλπιστής 
ἐστι. βαβαέ, εἰ μὴ φωνὴν siysv, εἰρήκοι τις ὅτε ἀσκοκήλη 

᾿ἐστώ. ὦ Ζηνῶ, μόνον τῆς ὁδοῦ μὲ πεπλάνηκας ἕνεκεν τοῦ 

χαϑάρματος τούτου, δοχῶν τε ἀγαϑὸν πιπράσκειν; ““ καὶ 

ταῦτα εἰπὼν ἐπορεύετο. καταδραμὼν δὲ αὐτὸν ὁ “Αἴσωπος 
δῖπε μεῖνον μικρόν.’ ὁ δὲ πρὸς αὐτόν ,ἔξελϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 

ῥερυπασμένε, ἄφες us, μηδέν cor τῶν ἀγαϑῶν γένοιτο, ὅτι, 
ἐών σὲ ὠνήσωμαι, καλέσουσέ μὲ παρατήρημα.. ΑΑϊσωπος ̓  
Aéyen ,Rul τίνος ἕνεχεν ἐλήλυϑας ἐνθάδε εἰπέ μοι.“ καὶ ὁ 

ἔμπορος .δοκῶν τε ἀγαθὸν ὠνήσεσϑαε" σὺ δὲ σαπρὸς εἶ, καὶ 
καχοῦ ἐγὼ οὐ χρήζω.“ Αἴσωπος λέγεε ,,ἀγόρασόν μὲ καὶὲ 
πίστευσόν μοι, πολλά σὲ ὠφελήσω. ὁ δὲ πρὸς αὐτόν ..τέ 

δύνωασαέ cv ὠφελῆσαέ us; καὶ ὁ Αἴσωπος ,ovx ἔχεις ἐν τῷ 

οἴκῳ σου ἢ ἐν τῷ σωματεμπορξίῳ cov παιδάρια κλαίοντα ἢ 

ὠτακτοῦντα; ἀγόρασον οὖν μὲ καὶ κατώστησον im αὐτῶν 
παιδαγωγόν, καὶ ἔσομαε αὐτοῖς ἀντὲ μορμολυκέου φοβερέ- 
στρον.“ ὁ δὲ ἔμπορος πειοϑεὶς τῷ λόγῳ αὐτοῦ, γελάσας καὶ 
στραφεὶς λόέγεε TQ Ζηνᾷ (πόσον τε οὗπερ μέλλεις τὸ κακὸν 

τοῦτο πωλεῖν; ““ ὁ δὲ «τριωβόλου. μειδιάσας οὖν ὁ ἔμπορος 
ἔδωκε τὸ τριώβολον, ἤγουν φόλεις λξ΄, λογισώμενος ὅτε οὐδὲν 
τοῦ μηδενὸς ἠγόρακεν. —— 

8. γερανομαχίας Schneiderus. || 9. corse C. | 10. μόνον] μῶν Schnei- 

derus. | 12. μεταδραμοὴν Schneiderus, μεταδιώξας v. | 17. ὠνήσασϑαν C. || 

18. κακοῦ] κακὸν €, κακὸν οὗ Schneiderus: εὖ πάνυ" κακοῦ οὐ χρήζω M. || 
19. πίστευσόν μοι om. M. || zzoAv M. | 20. καὶ 0 «Ζἴσωπος] αἴσωπος ἔφη M. || £v 
τῷ οἴκῳ σου 7 om. M. || 21. παιδία M. | 22. οὖν om. M. | z^ αὐτῶν om. M. || 

23. qot. to* “ρον C (φόβητρον Schneiderus), φοβερίστερον M. || 24. αὐτοῦ γε- 
λάσας om. M. || 25. ποσούτω ᾧπερ C (πόσου τὸ τάλαντον, indica quantum 
pretii, mire Schneiderus): πόσου τὸ κακὸν τοῦτο πωλεῖς M. || 20, ζηνὰς λέχει; 

δὸς τριύβολον (τριοβόλου et C). ὁ δὲ ἔμπορος γελάσας ἔδωκε (δέδωκε C) M. || 
27. τριόβολον CM. || ἤγουν — Àc' add, C. | 28. ἠγοράκει C. 
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(3) Ὁδεύσαντες οὖν eig τὴν πόλιν ἦλϑον tlg τὸ σωμα- 

τεμπορεῖον. δύο δὲ παιδάρια ὑπὸ μητρὶ ὄντα ὡς εἶδον τὸν 
Ἵϊσωπον, φοβηϑέντα ἀνέχραξων καὶ κατεκρύβησαν. ὁ δὲ 
Ἵἴσωπος τῷ ἐμπόρῳ ἔφη ,,ἔχεις μου ἤδη τῆς ἀπολογέας καὶ 
ἐπαγγελίας ἀπόδειξιν, ὅτε κατὰ παιδίων νηπίων κλαιόντων 
ἕτοιμον ὠνήσω μορμολύκιον.“ ὁ δὲ γελάσας ἔφη .,.Αἴσωπε, 
εἴσελθε εἰς τὸν. ἐνδότερον τρέκλινον καὶ ἄσπασαι τοὺς συν- 
δούλους cov. εἰσελϑὼν οὖν εὑρίσκει παῖδας καλλίστους 

καὶ ἀμώμους καὶ ἀσπάζεται αὐτούς, λέγων ,, χαέρετε, καλοὶ 
σύνδουλοι.“ oí δὲ ὁμοφώνως εἶπον «νὴ τὸν ἥλιον, σαπρὸν 

ϑέαμα βλέπομεν. Tí γέγονε τῷ δεσπότῃ ἡμῶν; οὐδέποτε 
καχκώτερον ἡγόρασε σωμάτιον, πλὴν προσβασκάνιον τοῦ G0 

ματεμπορείου αὐτὸν ὠνήσατο.“ ὁ δὲ ἔμπορος πρὸς τοὺς παῖ- 
δας εἰσελϑὼν ἔφη ..στενάξατε τὴν ἑαυτῶν τύχην" κτήνη γὰρ 

οὔτε ἀγοράσαι ovre μισϑώσασϑαε εὗρον. διέλεσϑε οὖν τὰ 
ἐφόδια σκεύη" αὔριον γὰρ ἀπαέρομεν εἰς τὴν Aoíav.* οἱ οὖν 
παῖδες σύνδυο γενόμενοι διεμερίζοντο τὰ σκχεύη, ὁ δὲ Aioo- 

πος ὑποπεσὼν αὐτοὺς ἐξελιπάρει καὶ ἔλεγε ,,καλοέ μου σύν- 

δουλοι, ἐπειδὴ νεώνητος καὶ ἀδρανής eiut, παραχωρήσατέ 

μοι τὸ ἐλαφρότερον φορτίον ἄραι.“ οἱ δέ φασιν «ἐὼν οὐ 

δύνῃ, μηδὲν ἄρῃς." ΑἸΐσωπος λέγει ,,ἀπόπληκτόν ἐστε, πάν- 

των ὑμῶν κοπιώντων ἐμὲ μόνον τῷ δεσπότῃ ἄχρηστον καὶ 

ἀνωφελῆ τυγχάνειν.“ οἱ δέ φασιν 40 ϑέλεις ἄρον." ὁ δὲ 

περιβλεψάμενος ὧδε κἀκεῖσε ϑεωρεῖ σκεύη διάφδρα καὶ ἀγ- 
γεῖω τὰ πρὸς ἐχδημίωαν rs καὶ χρείαν, σώχκους, στρώματα 

καὶ γυργάϑους. ἰδὼν δὲ ἕνα γύργαϑον μεστὸν ἄρτων, ὃν 
ἐβούλοντο δύο. ἄραι, εἶπεν ,,ἐμοὶ τοῦτον φορτώσατε.“. oi δὲ 

1. οὖν] δὲ M. [|εἰσῆλϑον M. || 2. δύο μέντοι παιδία M. || μητέρα C. || 
3. φοβηϑέντα om. M. || 4. ἀπολογίας καὶ om. M. | 5. νηπίων κλαιόντων] 
&vzgov M. | 6. μόρμηκα M. || λέγεε M. || T. εἴσηλϑε M. || τὸ €. || τρίκλεενον 

M. || 8. οὖν τοὺς παῖδας πρῶτον εὑρίσκει M. | 9. ἀσπάζει M. [[|καλοὲ om. M. [ 
10. ὁμοφώνως Schneiderus, ὡμόφωνος €, ὁμοφάνως M. || νὴ — βλέπομεν] σα- 

πρὸν vr τὸν ἥλιον M. | 11. δεοπότῃ ὅτε τὸ οὐδέπω... .πεινὲς ἡγόρασε M. || 
12. πρὸς βασκανίαν C, πρὸ βασκανίου M. || 13. πρὸ M. || τὰ] καὶ τὰ M. [| 18: αὖ- 

τοὺς — ἔλεγε] εἶπε M. || nov om. M. | 19. ἐπεὸὲ M. || ἀσϑενής M. [| 20. ραν om. 
M. || 21. ἐστε om. M. | 22. ὑμῶν om. M. | κωπειώντων M. | μόνον ἀχάριστον τῷ 
δεσπότῃ φαίνεοϑαε M. || 24. καὶ ἀγγεῖα διάφορα M. | 23. ἐκδημίας, om. re καὶ 

χρείαν, M. | 20. γοργάϑους hic et infra M. [ 27. o£ δὲ λοιποὶ ἔλεγον M, 

CAM TEE 
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γελάσαντες εἶπον ,,Tí μωρότερον τοῦ χυδαέου τούτου καϑάρ- 
ματος τὐγχάνεε; ἄρτε γὰρ παρεχάλεε τὸ πάντων ἐλαφρότα- 
τον φορτέον ἄραι, καὶ νῦν τὸ βαρύτερον ἁπάντων ἐξελέ- 
ξατο. τὴν ἐπεϑυμέωαν αὐτοῦ πληρώσωμεν."“ xci ἐπελαβόμενοι 
τεϑέωσιν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν γύργαθϑον, καὶ εὐθέως ἐκίνησεν ὧδε 
κἀκεῖσε διωκλονούμενος. ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ ἔμπορος ἐϑαύ- 
μῶσε καί φησιν .,ὁ Αἴσωπος πρόϑυμος ὧν εἰς τὸ κοπιᾶν xai 
τοὺς λοιποὺς προτρεπόμενος γενναίως φέρει. ἤδη οὖν αὐτοῦ 

τὴν τεμὴν ἔσωσε" κτήνους γὰρ φορτίον ἦρεν.“ oi δὲ λοιποὲ 
σύνδουλοι σύνδυο βαστάζοντες κατεγέλων αὐτοῦ. ἐκεῖνος δὲ 

εἰς τὴν ὁδὸν προϊών, ϑεὶς τὸν γύργαϑον περιπατεῖν ἐδίδα- 
gzev: el γὼρ καὶ πολλάκις εἰς ἀνάβωσιν ἐληλύϑει, ταῖς χερσὶ 

x«i τοῖς ὀδοῦσιν ἕλχων ἀνεκύλιε τὸν γύργαϑον, ἐὼν δὲ εἰς 

κωτώβασιν, συντομώτερον χατήει κυλέων αὐτόν. καὶ οὕτως 

ἐκοπίω, ἕως οὗ εἰς πανδοχεῖον ἦλθον. ὁ δὲ ἔμπορος ϑέλων 

ἐπαναπαύσασϑαε τὼ courir ἐκέλευσεν αὐτὰ ἀναπεσεῖν. 
δίτω τῷ ioo mo φησέν ««ἀρτοδότησον.“ ὁ δὲ ἑκάστῳ ζεύγξεε 

ἄρτον πωαρέϑηκε. πολλῶν δὲ ἀρτοδοτηϑέντων ἡμίκενος ὁ 

γύργαϑος γέγονε. μετὰ δὲ τὸ ἀναλαβέσϑαε τὰ σωμάτιω 

πάώλεν ὁδοιπορούντων ὁ Αἴσωπος προϑυμότερος εἰς τὴν μονὴν 

παρεγένετο. ἀρτοδοτήσας δὲ καὶ τῇ ἑσπέρῳ ὅλον τὸν ὄγκον 
τοῦ γυργώϑου ἐκένωσε. τῇ δὲ ἐπαύριον κενὸν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ 
ὥμου ἀναλαβὼν ἔμπροσϑε πάντων ἔτρεχεν. oi δὲ σύνδουλοι 
αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον ,ríg ἐστιν ὁ ἔμπροσϑεν τρέχων; 

ξένος τές ἐστιν ἢ ἐξ ἡμῶν τυγχώνεε: ““ καὶ oi μὲν ἔλεγον ὅτι 

ξένος τίς ἐστιν, ἕτερος δὲ ἔλεγον ὅτε ὁ σαπρὸς ἐκεῖνός ἐστιν, 

1. μορώτερον ΟΜ. || τοῦ --- τυγχάνει] τοῦ ἀνδρὸς τούτο» M. || χυδαίου v, 
λυδαίου C. | 2. ἄρτι γὰρ om. M. [ἐλαφρότερον M. || 3. νῦν om. M. [βαρύτατον 
Schneiderus. || πάντων M. || 4. ποιήσωμεν M. || xe — avrov] execiÓü£aotw ovv 

αὐτῷ M. || 5. xai ἐκένησε διακλώμενος. ὃ δὲ ἔμπορος ἰδὼν αὐτὸν M. || 7. 0 et ov 
om. M. || 8. φέρειν M. || οὖν om. M. | 10. 4. σὺν τούτῳ f. M. | 1l. ὁδὸν ἐλϑὼν 

τὸν γόργαϑον ϑείς M. | 12. καὶ πολλάκις om. M. | 13. &vexvAe M. [| £ev — 
αὐτόν om. M. | 13. οὗ om. M. || Zuzogoc τὰ σωμάτια ἀναλαβέσϑαε exe. M. | 

17. xai φησι τῷ αἰοώπῳ M. || ζεύγεε ἄρτον] τῶν ἄρτων M. || 20. ὁδουποροῦσιν 
M. || 21. παρεγένησεν M. || ἑσπέρᾳ τὸν γόργαϑον κατεκένωσε M. || 22. τῶν 

μων περιβαλλόμενος ἔμπροσϑεν προέτρεχεν M. | 24. αὐτοῦ προς] εἰς M. || 
25. ξένος --- τυγχάνειν] ξένος ἡμῶν ἐστὸν M. | «ai — ὁ] αἴσωπος ἔφη ὃ M. 
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ἄλλος ἔφη ..οὐκ οἴδωτε τὸ ἀνϑρωπάριον τοῦτο τὸ μεμελανω- 
μένον; πῶς φρονέμως ἔδρασεν ὑπὲρ πάντας ἡμᾶς" ἡμεῖς γὰρ 
στρώματα καὶ τὼ λοιπὼ σκεύη τὼ μὴ δυνώμενα δαπανηϑῆναε 
ἄραντες κοπιῶμεν, ἐκεῖνος δὲ τοὺς προχείρως δαπανωμένους 

ἄρτους ὡς πανοῦργος ἦρεν." 

(4) Μετὰ ταῦτα ὁδοιπορήσαντες ἦλϑον εἰς Ἤϊφεσον, 
καὶ πιπράσας ἐκεῖ τὰ ἀνδράποδα ἐκέρδησε. κατελείφϑη δὲ 
αὐτῷ τρία, γραμματικός, ψάλτης καὶ ὁ Αἴσωπος. καί τες 
τῶν συνήϑων αὐτοῦ φέλων λέγεε τῷ ἐμπόρῳ ..ἐὼν ϑέλῃς, 
ἀδελφέ, πραϑῆναε τὰ σωμάτια, ἄπελϑε εἰς τὴν Σάμον. 
Ξάνϑος γὰρ ὁ φιλόσοφος ἐκεῖ οἰκεῖ" πολλοὶ γὼρ τῶν νήσων 
καὶ τῆς Ελλάδος φοιτῶσι πρὸς αὐτὸν ἐν εὐπορίᾳ ὄντες, καὶ 
τύχῃς τοῦ ζητήματος.“ πεισϑεὶς οὖν ὁ ἔμπορος τῇ τοῦ 

φίλου γνώμῃ παρεγένετο εἰς τὴν Σάμον. καὶ τὸν μὲν ψνάλτην 
εὔκνημον Orr& λευκοὺς ὑπενέδυσε χιτῶνας καὶ ὑποδήματα 
καὶ τὴν τρίχα κτενίσας ἔστησεν ἐπὶ τοῦ πρατείου, τὸν δὲ 
γραμματικὸν λεπτὸν ὄντα βαϑεῖς ἐνέδυσε χιτῶνας καὶ ὑπο- 
δήματα, κτενέσας δὲ τὴν τρίχα καὶ σουδώριον δοὺς ἔστησεν 
ἐπὶ τοῦ πρατείου. τοῦ δὲ Αἰσώπου μὴ ἔχων τε ἀποχρύψαι 
ἤ τὶ κοσμῆσαι, ἐπείπερ ὅλος ἦν ἁμάώρτημω, ἐνέδυσεν αὐτὸν 

χιτώνισκον ἐκ σώκκου καὶ τῶν καλῶν ἔστησεν εὶς μέσον. 

πολλοὶ δὲ κατανοοῦντες τὰ σωμότιω, ὁρῶντες τὸν Αἴσωπον 

πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον οπόϑεν τὸ καχὸν κάϑαρμα τοῦτο; 
οὗτος γὰρ καὶ τοὺς ἄλλους ἀφανίζει. ὁ δὲ Αἴσωπος ϑεω- 

ρῶν, ὅτε ὑπὸ πολλῶν σκώπτετωι, ἵστατο τολμηρῶς ϑεωρῶν 
πάντας. ὁ δὲ Ξάνϑος εἰς τὴν σχολὴν προελϑὼν xci τὴν 

1. ἔρη] λέγει M. | t0 μεμελανωμένον om. M. [| 2. πῶς] τὸ πῶς €. [|πάν- 

τῶν ἡμῶν, Sed ας εἰ ἃ supra additis, C. | 4. προχείρους M. || 6. ὁ δοιπορή- 
σαντες οὖν A9. M. || ἐς M. || T. ἀνδράποδα] σωμάτια M. || κατελείφϑη Schnei- 
derus, κατελήφϑη €, κατελείφϑησαν M. | B. καὶ — φίλων] τὲς δὲ φίλος 
M. || 9. ϑέλῃς τὰ σωμάτια πιπράσαε, πέρασον εἰς M. | 11. ἐκεῖσε C. || πολλοὲ 
γὰρ] x«i πολλοὶ ΜΝ. || 12. τῆς ἑλλάδος zai τῶν νήσων πρὸς αὐτὸν φοιτῶσιν M. || 
καὶ --ο ζητήματος om. M. | 15. ἄκνημον €. [|λευκοὺς] an λεπτοὺς ὃ [[|ὑπέδησε 
M. || 17. γρ. δεύτερον ὄντα πρόβλεπτον β. M. | 18. σουδαρίω €. [|19. τὸν δὲ 
αἴσωπον M. || 20. ὅλως M. | ἁμάρτημα] yo. κάϑαρμα mg. €. [αὐτὸν oezzo- — 

χίτωμα καὶ M. || 21. καλλῶν M. || 22. σώματα C. | 23. τὸ κακὸν κάϑαρμα om. 

M. || 24. γὰρ om. M. [[αἴσωπος ὑπὸ πολλῶν οκωπτόμενος τολμηρίᾳ εἱστήκει, ὁ 
M. [{20. τὴν μελέτην, uti voluit Schneiderus, M, τῶν μελετῶν C. 
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μελέτην στερεύσως ἧκε σὺν τοῖς φίλοις eig τὴν ἀγοράν, xci 

διελθὼν ὡς εἶδε τοὺς δύο παῖδας ἐν εὐπρεπείῳ παρισταμέ- 
vove, μέσον δὲ τὸν .icomov, ἐθαύμασε τὴν τοῦ ἐμπόρου 
ἐπένοιων, καί quc. πρὸς τοὺς φίλους. βαβαὶ τῆς πανουρ- 
γέας.“ εἴτω ἐπιστῶς évi ἐξ αὐτῶν ἐπυνθάνετο, πόϑεν ἄρα 
τυγχάνει. ὁ δέ quot Καππάδοξ εἰμὲ τῷ γένει.“ καὶ ὁ 
Ξώνϑος ,rí οὖν οἶδας ποιεῖν; ὁ δὲ λέγει, πάντα. ὁ δὲ 

«Αἴσωπος ἀκούσας ἐμειδίασεν" οἱ δὲ σχολαστιχκοὶ ὡς εἶδον 

αὐτὸν γελάσαντω καὶ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ἐξαίφνης φανέν- 
τὰς, ἐδόκουν τέρας ϑεωρεῖν. εἴτα λέγουσε πρὸς ἀλλήλους 

»οὐχὲ κήλη ἐστὶν ὀδόντας ἔχουσα; καέ τις ἐξ. αὐτῶν ἔφη 
»τέ ἄρα ἐδὼν ἐγέλασεν; ““ ἕτερος λέγεε ,,οὐ γελῶ, ἀλλὰ ῥιγᾷ, 

γνώσωμεν δὲ τέ λαλεῖ.“ χαὶ προσελθὼν εἷς ἐξ αὐτῶν λέγξε 
τῷ .Aioomgo ,«κομψότατε, εἰς τέ ἐγέλασας;““ ὁ δέ φησιν 

ὑποχώρει, ϑαλάσσιον πρόβατον. διαπορήσας οὖν ὁ σχο- 

λαστιχὸς ἐπὲ τοῦτο ἀνεχώρησεν. ὁ δὲ Ξάνϑος λέγεε τῷ 
ἐμπόρῳ πόσου τιμήματος ὁ WCATZc; ὁ δέ quot . χελέων 
δηναρίων. ὁ δὲ ἀκούσας (ὅλως ἐν ὑπερβολῇ. ἦλϑε πρὸς 
τὸν ἕτερον καί quot «σὺ δὲ πόϑεν s; δ᾽ δὲ λέγεε,.,. Τυδός." 
καὶ ὁ Ξάνϑος ..τέ οὖν οἶδας ποιεῖν; καὶ ὁ παῖς ,,(ὥπαντα." 

ὁ δὲ Αἴσωπος πάλεν ἐγέλασεν. ἰδόντες δὲ oí σχολαστικοὶ 

1. στερεώσας ΟΜ. [|τῆς ἀγορᾶς, addito ϑεάσασϑαε, M. | καὸ — εἶδε] ὡς 

δὲ εἶδε M. || 2. παῖδας εὐπρεπεῖς, τὸν δὲ μέσον σαπρόν, £9. τοῦ ἐμπ. τ. ἐπ. M. || 

4. Ba Bai τῆς πανουργίας] ὃ ἔμπορος οὐχ..9 .... πράσεε, τοὺς μὲν εὐειδεῖς παῖδας 

ἔξωϑεν ἔστησε καὶ μέσον τὸν σαπρόν" ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ἀειδὲς τῷ κάλλει παρατεϑὲν 

τὴν τούτων ἀρετὴν ἐμφανεστέραν δείξη M. || 5. εἶτα — ἐμειδίασεν] ἐπιστὰς οὖν 
τῷ πρώτῳ παιδὶ εἶπε" πόϑεν εἶ καὶ tí σου τὸ ὄνομα. ἐχεῖνος ἔφη" χκαππάδοξ 
tipi. τύρος καλοῦμαι. — ἐκεῖνος ἔφη" πάντα. ὃ δὲ αἴσωπος ἐγέλασεν M. || 

ὃ, αὐτὸν ἐξαίφνης γελάσαντα; μόνον δὲ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ φαύλους (7) 
ὄντας; τέρας ἐδόκουν ϑεωρεῖν. ἔλεγον δὲ πρ. ἀλλ. οὐ κήλη ᾽στιν 00. ἔχ. ἄλλος 
ἔφη, «i id. M. || I0. εἴτα Schneiderus, εὖ δὲ €. | 11. κήλη supra οὐ addito C. 1| 

13. ἐλϑὼν οὖν διόπισϑεν εἵλκυσεν αὐτὸν καί φησι" a. τὶ ἐγ. ὃ δὲ ἐπιστραφεὶς 
ἔφη ὕ. 9. zt. ὁ δὲ Gy. διαπορρηϑεὶς ni τὸ ῥηϑὲν ὑπεχώρησεν M. | 10. τούτῳ 
Sehneiderus. || 0 £. τῷ ἐμπόρῳ ἔφη" πόσου ὃ ψ. οὗτος. ὁ δὲ λέγει" 7. M. || 18. ὅλως 
om. M, sed post ὑπερβολῇ add. τὸ τίμημα, || πρὸς τ. ἕτερον ἦλθε ». φησι" ov 
πόϑεν εἶ, --- λῦδος. ὄνομα δὲ σοῦ τί; ὁ δὲ φιλόκαλλος. ξάνϑος λέγεν" εἰ οἶδας 

7. ὃ παῖς λέγει πάντα M. | 21. ἀνεγέλασεν. οὗ δὲ σχ. ἰδόντες ἔλεγον" τί ἄρα 
πάνυ προσγελᾶ. ἕτερος εἶπεν" ἐὰν ϑέλω πάλιν ϑαλάσσιος τράγος (ϑα- 

λάσσιον τράγος C, ϑαλάσσιον τράγον Schneiderus) ἀκ. ἐπερωτήσω αὐτόν. 
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εἶπον «τέ ἄρα οὗτος πρὸς πάντω γελᾷ; ἕτερος 'δὲ λέγει 

πρὸς αὐτόν (ἐὰν ϑέλῃς ϑαλάσσιος τρώγος ἀκοῦσαι, ἐπερώ- 

τησον αὐτόν.“ ὁ δὲ Ξάώνϑος λέγει τῷ ἐμπόρῳ ,,πόδου τιεμή- 
μῶτος τὸν γραμματιχὸν πωλεῖς; ““ ὁ δὲ ,,τρισχιλέων.“ ἀκού- 

σας δὲ ὁ Ξάνϑος ἠκηδίωσε καὶ στραφεὶς ἐπορεύετο. oí δὲ 

σχολαστικοὶ εἶπον πρὸς αὐτόν ,,καϑηγητάώ, οὐκ ἤρεσάν cot 

τὰ σωμάτια; ὁ δὲ ,voí* φησέ, ,,ἀλλὰ δόγμα ἐστὲ πολύ- 

τίιμον ὠνδρώποδον μὴ ὠνεῖσϑαι..“ εἷς δὲ τῶν σχολωστικῶν 

λέγει .,εἐ παραγγελμά ἐστε πολύτιμον σωμάτιον μὴ ὠνεῖσϑαι, 
ἀγόρασον τοῦτον τὸν ἀειδῆ" καὶ γὼρ τὴν αὐτὴν διακονίαν 

παρέξεε καὶ αὐτός, ἡμεῖς δὲ κατὰ κοινοῦ δώσομεν τὸ τίμημα." 
ὁ Óé qot .,.γελοῖον ὑμῶν ἐστε καταγελώντων τὸ δοῦναε ὑμῶς 
τὴν τιμὴν καὶ δοῦλον ἐξωνήσασϑαέ μοι. ἀλλά γε καὶ τὸ 
γύναιόν μου κενόδοξον ὃν οὐκ ἀνέξεται δουλεύεσθϑαε ὑπὸ 
τοιούτου αἰσχροῦ σωματέου." εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ σχο- 
λαστικοί ««καϑηγητά, αὲ πλείους oov διδαχαέ εἰσε, τὸ μηδό- 

λως πείέϑεσϑαε γυναικί. Ἐάνϑος ἔφη .,.ἐπιγνῶμεν πρῶτον, 

δὲ οἷδέ τε, ἵνα μὴ καὶ τὸ τίμημα κενῇ coute συναπολῆται." 

προσελϑὼν οὖν τῷ Αἀϊσώπῳ ἔφῃ ,,χαῖρε. ὁ δέ qut ,,μὴ 
γὰρ ἐλυπούμην;“ ΞἘάνϑος λέγεε ,,ὠσπάζομαξ σε. ὁ. δὲ 
2παγὼ σέ. ὁ δὲ Ξώνϑος ἅμα τοῖς λοιποῖς καταπλαγεὶς mi 

τὸ τῆς ἀπολογίας ἕτοιμον πάλιν πρὸς αὐτὸν ἔφη .«ποταπὸς 

&;* ὁ δὲ ,σάρκινος.’ Ἐάνϑος 2éyer ,,0U τοῦτο λέγω, ἀλλὰ 

ποῦ ἐγεννήϑης;“ ὁ δὲ àv τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός μου." ὁ 
Ξώνϑος Aéyst οὐ τοῦτο εἶπον, ἀλλὰ ποέῳ τόπῳ ἐγεννήϑης;“ 

ὁ E. τ. & ἔφη M. | B. τιμήματος om. M. || 4. τρ. δηναρίων, ἐκεῖνος ἔφη M. || 
ὃ ἕξ. ἀκούσας M. || 5. ἠκυδίαοε C. || 6. πρὸς αὐτὸν om. M. | 7. vac, φησίν --- 70- 

λύτιμα μὴ ἀγοράζειν παιδάρια" δι᾽ εὐτελῶν δὲ σωματίων δουλεύεσϑαι M. || 

9. λέγει] qoc M. [πολυτελῆ μὴ M. | 10. τὴν γὰρ αὐτὴν παρέχεται O., ἥμ. δὲ 

κατὰ χοινοῦ (κἀκείνου C) ἐκδώοομεν M. || 12. ὑμῶν et καταγελώντων τὸ et mox 

ἐξωνήσασϑαι Schneiderus, ἡμῶν — καταγελόντων toU — ἐξωνῆοαι €: γελοῖόν 
ἐστεν ὑμῶν τὴν τιμὴν διδόντων ἐμὲ δοῦλον ἀγοράσαι ἀχρεῖον M. | 13. ἀλλά γε 

(ἀλλ᾽ ἄγε Schneiderus) — αἰσχροῦ] καὶ καϑαρὸν ὃν τὸ γύναιον οὐκ ἀνέξεται 

ὑπὸ αἰσχροῦ δουλεύεοϑαι M. || 15. οἱ δὲ oz. εἶπον M. || 106. πλείαι €, πλεῖσται 

Schneiderus. || coc M. || εἰσε γυναικὲ μὴ πείϑεσϑαι. ὃ E. M. | I7. ἔοτε γνώμη 
μὲν, εἰ οἷδε τί ποτε M. | 18. τὸ] αὐτὸ €, αὐτὸ τὸ Schneiderus. [ππροοαποπο- 

λῆταν M. 19. τό γὰρ λυποῦμαι M. || 30. ἔφη M. || 21. ὁ E. M. | 22. ποδαπὸς 

Schneiderus. | 23. ἔφη ὁ E. M. || 24. ὁ δὲ om. M. || nov] ἔρῃ M. || ὁ --- εἶπον] 
5 - — 

οὐ τοῦτο ἐρωτῶ M. 
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AESOPI 17 

«ἴσωπος ἔφη ovx εἶπέ uoc ἡ μήτηρ μου, ἐν ποίῳ κοιτῶνέ 

μὲ ἐγέννησε, κἄν ve ἐν ἀνωγέῳ κἄν τε ἐν κατωγέῳ, ἢ ἐν τρι- 
κλένῳ.“ Ἐάνϑος Aéyet ..τέ οἶδας ποιεῖν: ὁ δὲ ,,παντελῶς 

οὐδέν.“ ὁ δὲ Ξάνϑος ..«διὼ τέ; φησίν. Αἴσωπος λέγεε Ott 
οὗτος πάντα σοι εἰδέναε ἐπηγγείλαντο" ἐγὼ δὲ τέ φήσω μὴ 
εἰδώς; “ oí δὲ σχολαστικοὶ ϑαυμάσαντες εἶπον μὰ τὴν 

ϑείαν πρόνοιαν, καλῶς ἀπελογήϑη" οὐκ ἔστε γὼρ ἄνϑρωπος 
ὁ πάντα εἰδώς: διὼ τοῦτο ἐγέλασεν.“ ὁ δὲ Ξάνϑος Aéy& 
πρὸς αὐτόν  ϑέλεις ἀγοράσω σε; ὁ δέ φησίν (ἐμοῦ sig 

τοῦτο συμβουλίας δεῖ σοέ; ϑέλεις ἀγόρασον, ϑέλεις πορεύου, 

οὐδείς σου βέων ποιεῖ" τοῦτο γὰρ τῆς σῆς ἐξουσίας τυγχάνει. 

xui εἰ μὲν βούλει, λύσας ϑύρας βαλαντίου ἀργύριον ἀρέϑμει, 
εὲ δὲ οὐ βούλει, μή us cxamre.* Ξάνϑος eme ..τέ οὕτω πο- 

λύλαλος εἶ; Αἴσωπος εἶπεν ,émí τόνων λαλεῖν πολύτιμον 

evoíaxezut. τέ ue ἐξουϑενεῖς; ““ xai oí σχολαστικοέ μὰ τοὺς 

ϑεούς, νενέχηκε τὸν καϑηγητήν.: ἘΞάνϑος εἶπεν ,,ἐὼν δέ σε 
ἀγοράσω, μὴ δραπετεύσεις:““ ὁ δὲ Αἴσωπος γελώσας ἔχη 
»τοῦτο el ϑελήσω πρᾶξαι, οὐ λήψομαι σὲ σύμβουλον, ὡς σὺ 

ἐμέ. τὸ δραπετεύειν ἐν σοί ἐστεν, οὐκ ἐν ἐμοί. ἐὰν γὼρ ἧς 
κωλόδουλος, οὐδεὶς ὃς καλὸν φεύγει, ἐὼν δὲ ὃς κακόδουλος 

καὶ φϑορὰν ἐργάζῃ τῶν ἀναγκαίων μὴ φροντίζων, ὥραν 
μέων οὐ μενῶ πρὸς σέ.“ ὁ Ξώνϑος ἔφη «καλῶς λέγεις, ἀλλὰ 
πάνυ σαπρὸς εἶ.“ Αἴσωπος ἔφη ..εἰς τὸν νοῦν δεῖ ἀποβλέ- 

πεῖν καὶ οὐχὶ εἰς τὴν ϑέαν.: προσελϑὼν ovv Ξάνϑος τῷ 

σωματεμπόρῳ λέγεε «πόσου τοῦτον πωλεῖς: ὁ δὲ ἔφη 

1. εἶπε] ἀνήγγειλε M. | ἐν — τρικλίνῳ] πότερον ἐν κουτῶνε ἢ ἐν τρικλίνῳ 

M. | 3. ὃ E. ἔφη M. || ὁ δὲ] ἔφη M. [| 4. ὁ δὲ Ξάνϑος om. M. || .4iowzroc] ὁ δὲ M. [} 

5. εὐδέναε Goc M. || £y — εὐδως om. M, sed in mg. .... λάμενου ἔλεεψαν οὐδέν. || 

φήσω μὴ Schneiderus, φήσομαι C. || 7. οὐ γάρ £c suprascr. habet M. | 8. ὃ 

om. M. [διὰ τοῦτο γοῦν (γοῦν τοῦτο suprascr.) xoi κατεγέλασε (κατεγέλα 

supraser.) M. | ó — αὐτόν] £. εἶπε M. || 10. δεῖσαε C, δεῖοϑαι Μ: possit et 

δεήσῃ. || 11. τοῦτο --- τυγχάνει] τῆς σῆς ἔστον ἐξουσίας M. | 12. λύσαε M. || 

13. σκώπτῃ M. | ὁ E. M. || 14. ἐπέ] εἰπε C, ἀπό M, ἐπεὲ ἐπὲ Schneiderus. || 

λαλῶν M: τὸ λαλεῦν Schueiderus. || 15. zo om. M. || x«AOc νὴ τ. 9. ἔστησε τ. x. 

ἔφησαν. ὃ E. M. || 16. δέ om. M. | 17. δραπετεύσης M. | ó δὲ om. M. || &ze M. || 
18. εἰ] o? M. | ov] οὐδὲ a? Schneiderus. | 20. καλόδουλος — ἧς om. M. || ὃς 
Schneiderus, ὃ €: possit et oz, aut ὁ — φεύγων. || κακὸς δοῦλος M. || 22. λαλεῖς 

M. || 23. πάνυ om. M. || ec — ϑέαν leguntur in Aesopi dictis apud Stob. et - 

Arsen. p. 93. [δὲ] δὲ M. || 24. οὐκ M. || 0 £. M. 

e 
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| S,0XO0É μου πάρει τὴν ἐμπορδίαν." καὶ ὁ Ξώνϑος su 

sb; φησέν. οὔτε ἀφεὶς τοὺς ἀξίους σου παῖδας τὸν σαπρὸν 

τοῦτον ἡρετέσω. ἕνα ἐκείνων ὠνησαι καὶ τοῦτον λώβε moóa- 
δομα.. Ἐάνϑος λέγεε ,οοὐχέ, ἀλλ᾽ εἰπὲ μόνον τὴν τούτου 

τιμήν." “ὁ δὲ πρὸς αὐτόν «δὸς ἑξήκοντα δηνάρια καὶ λάβε 
αὐτόν.“ καὶ oí μὲν σχολαστικοὶ δεδώκασι, ὁ δὲ Ξάνϑος 

ἡγόρασεν. μαϑόντες δὲ oí τελῶναι τὴν πρᾶσιν παρεγένοντο 
ἐρωτῶντερ, τίς ἄρα πέπρακεν καὶ τίς ἡγόρασεν. ἐνετρέποντο 

οὖν ἀμφότεροι εἰπεῖν διὰ τὸ ἐλάχιστον τέμημα. ὁ δὲ «Αἴσω- 
πος ἀνέκραγεν »" πραϑεὶς ἐγώ, ὁ πωλήσας οὗτος καὶ οὗτος 
ὁ ἀγοράσας. δὲ δὲ οὗτοι σιωπῶσιν, ἐγὼ ἐλεύϑερός δέμε." 

οἱ δὲ τελῶναε γελάσαντες ἐχαρέσαντο τῷ Ξάνϑῳ τὸ τέλος, 
ἀλλήλοις δὲ συνταξάμενοε ἐχωρίσϑησαν. ' 

(95) Ὁ δὲ Αἴσωπος ἠκολούϑει τῷ Ξάνϑῳ. καύματος δὲ 
μεσημβρινοῦ παρόντος καὶ τῆς ὁδοῦ ἐκκαείσης 0 Ξάνϑος Óu 

πλατείων περιπατῶν τὸ ἱμάώτεω ἀνασυράμενος ovget. ὁ δὲ 
Ziconog ϑεασάμενος καὶ ἐκ τῶν ὕπισϑεν τῶν ἑματέων δρα- 
ξάμενος εἵλκυσεν αὐτὸν καί quot πώλησόν μὲ ταχύ, ἐπεὶ 
ÓpumersUm. καὶ ὁ Ξάνϑος ,.διὰ Tí; φησέ. ὁ δέ ,,ὅτε οὐ 
δύναμαε τοιούτῳ δεσπότῃ δουλεύειν.“ ὁ Ξάνϑος Ou τέ;" 

ὁ δὲ λέγεε (ὅτε σὺ δεσπότης μὲν καὶ μηδένα φοβούμενος, εἰ 
καὶ τύχοι βραδῦναέ σε, ἐξουσιαστὴς ὧν οὐκ ἔδωκας τῇ φύσει 

ἄνεσιν, ἀλλ᾽ ἐμπεριπατῶν οὐρεῖς, δὲ τύχοι ἐμὲ τὸν δοῦλον 
ἐπὶ διακονέῳᾳ ταχῦναε σταλέντα, ἀνάγκη πετόμενον χέζεεν." 

ὁ δὲ Ξάνϑος «τούτου ἕνεκεν ἐταρώχϑης; ἄκουσον. τρέα 

Ι. παρῇ M. || x«i om. M. | 2. ἀφεεὶς M. || σου C. || 3. τοῦτον om. M. || zzgoa- 
δωμα €. | 4. ὃ E. εἰπὲ τούτου τὴν τιμήν M. || 0. ot δὲ oy. 0. μὲν (τὸ τίμημα 

supraser.), ó E. δ᾽ ἠγόρασεν (δὲ ὠνήσατο suprascr.) M. || T. δὲ om., sed οὖν 
supraser., M. [τελῶναι] ἤτοι o£ κουμερκιάριοι add. C. || 8. ἄρα] μὲν M. || καὶ 
τίς] ἢ τίς €, vic δὲ M. | διετρέποντο M. || 10. ἀνεχράγεε C, ἀνακέκραγεν M. || 
11. σκοπῶσι καὶ σιωπῶσιν M. || 12. ἐχάρισαν C. | 15. ὄντος M. || 16. πλάγνων 
€, πλαγίων Schneiderus: διὰ zÀ. om. M. || 17. τὸ ἑμάτιον M. || 18. ἕλκυσεν 

αὐτὸν € , εἵλκυσε M. || 19. ὃ E. ἔφη, τί ἔχεις; M. [ὅτι] φησίν M. || 20. δεσπότῃ] 
ἀνδρί M. || t£ φησιν. αἴσωπος ἔφη, ov M, | 21. σὺ] immo εἰ ov. || piv] ὧν €. || 

22. τύχῃ 6. || ἐξουσιαστὴς óe..... otzc M. || &veow τῇ φύσει M. | 23. ἀλλὰ 
περιπατῶν M. || εὖ ---- ταχῦναε] ἐμὲ γοῦν τὸν δοῦλον ἐπὲ διακονίαν τυχεῖν M. || 

τύχῃ €. || 24. διακονία C. [ 25. δὲ om. M. || τούτου om. €: hoc omisso ὧν 
add. Schneiderus. || «xovcov om. M. 



AESOPI 19 

βουλόμενος ἐκφυγεῖν «exec περιπατῶν ovonou. ὁ δὲ «ποῖα 
ταῦτω; x«i ὁ Ξάνϑος ,,ἑστῶτός μου τὴν κεφαλὴν ὁ ἥλεος 
κατέφλεξεν ἄν, τοὺς δὲ πόδας μου ἐν τῷ οὐρεῖν ἑστῶτος ἡ 
γῆ κατέκαυσεν, ἡ δὲ τοῦ οὔρου δριμύτης τὴν ὄσφρησίν μου 

ἔβλαψεν ἄν. ταῦτα οὖν ἐγὼ τὰ τρία φεύγων φαῦλα περι- 
πατῶν οὔρησα.“ Αἴσωπος ἔφη .-περιπάτει, πέπεικαάς μὲ." 

Ξώνϑος λέγεε,. ioo ms, ἐπεὶ καϑάριόν μού ἐστε τὸ γύναιον, 
μὴ ϑέλον ὑπὸ αἰσχροῦ σωματέου δουλεύεσϑαε, μεῖνον πρὸ 

τοῦ πυλῶνος, ἕως οὗ εἰσελϑὼν πρὸς τὴν κυρίαν cov ἐγκώ- 

μεόν τε γελοέου ἀπαγγελῶ, ivo μή cov ἐξαίφνης τὴν σαπρέαν 
ἐδοῦσωα, ἀπαιτήσωασα τὴν προῖχα φύγῃ.“ «αΑΑϊσωπος εἶπεν 
»ἄπεϑε καὶ ταχὺ ποίει. εἰσελθὼν οὖν ὁ Ξέώνϑος πρὸς τὴν 

γυναῖκα ««κυρέω“ς φησίν ,,οὐκέτε μὲ ὀνειδίσεις ἀπὸ TOU πα- 
ρόντος, ὅτι ὑπὸ σῶν δουλεύομαι παιδαρισκέων. ἰδὲ κὠγῶὼ GOL 

ἕνα παῖδω ἐξωνησώμην, καὶ ὄψει κάλλος οἷον οὐδέποτε 

τεϑέασαι.“ αὲ δὲ ϑεραπαινέδες ἀκούσασαε καὶ νομέσασαε 
ἀληϑῆ sve τὼ λεγόμενω ἤρξαντο πρὸς ἀλλήλας μάχεσϑαι 
καὶ λέγειν (ἐμοὶ ὁ δεσπότης ἄνδρα ὠνήσατο.“ ἄλλη δέ φησι 
»το x&v cOL elg τὴν ὄψιν" ἐμοὲ γὰρ εἰς ὕπνους τοῦτον συν- 

ἔϑετο.“. ἄλλη δὲ ἔφη dye) ἐν ὀνξέροις ivvuqevóugv.* τού- 
των δὴ διαμαχομένων ἡ γυνὴ τῷ Ξώνϑῳ ἔφη ..«περὲ οὗ τοσ- 
«UTC κατεβάλλου ἐγκώμιω, ποῦ ἐστιν; ““ ὁ δὲ Équ .uéyo: 
τοῦ πυλῶνος ἠκολούϑησε, μὴ κληϑεὶς δὲ εἰσελϑεῖν ἔξω ἔμει- 

vEW." ἡ δέ φησε τὸν νεώνητόν μοί τις καλεσώτω.“ μέω οὖν 

γαυριῶσα τῶν ἄλλων μαχομένων «προδραμοῦμαι φησέ «καὶ 
ἀρραβωνήσομαιε αὐτόν.“ ἐξελθοῦσα δὲ πρὸ τοῦ πυλῶνος 
ἐβόα ,.ποῦ &, ὁ νεώνητος, ὁ ἐμοὶ ἀγορασϑείς;““ ΑἸἴΐσωπος 

ἔφη ..ἰδοὺ ἐγώ.“ ἐδοῦσωα δὲ αὐτὸν ἡ κόρη ἔκϑαμβος γενο- 

Ἰ. βούλομαι C. || 2. «az om. M. | 3. ἄν om. M. || 0? om. M. [ἑστῶτας C. || 

4. τὰς ὀσφρήσεις M. || 5. ovv τὰ τὲ φεύγων M. | 6. ὁ δὲ περιπάτει λέγεε zr. M. || 

7. ἔφη M. || καϑάρειον C. || nos τὸ γύναεόν ἐστι M. | 8. μὴ μὴ C. | 9&ov C. | 
9. gov om. M. || 10. ἀπαγγείλω M. | 12. οὖν] δὲ M. | 13. φησέ κυρία M. || 

ἀπὸ τοῦ παρόντος om. M. || 14. ὑπὸ] ἀπὸ C. || παεδαρεσκαρέων M. || σοι παῖδα 
ἠγόρασα M. || 15. οὐδέπω M. | 17. ἀλλήλας] ἑαυτὰς M. | 18. ἄνδρα ἠγόρασέ 

uot M, || 19. σου εἰς τ. ὁ. σοί M. || cobro. C. | 21. δὲ M. || 22. κατεβάλου M. | 

ὃ δὲ ἔφη om. M. | 23. ἔμεινεν ἔξω M. | 24. μοέ om. M. | yov καπρεῶσα M. [ 
27. ὃ v. ποῦ ἐστιν M. || 28. ἐδοὺ ἐγώ] ὧδε cipi M. || ἡ δὲ κόρη ϑαμβηϑεῖσα 
εἶπε M. 
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μένη εἶπε σὺ & ;5 ὁ δέ ναὶ ἐγώ.“ ἡ δέ φησιν ,ἀβάσκαν- 
τον, ποῦ σου ἡ κέρκος; ὁ δὲ ἀνασυρώμενος τὰ ἔμπροσϑεν 
αὐτοῦ ἑμάτεω ἐπεδείκνυεν αὐτῇ λέγων ,,αὕτη μοι ὄντως κέρ- 

κος ὑπάρχει. ἡ δέ quot «μὴ εἰσέλϑῃς αἰφνιδίως καὶ φύ- 

γωσε πάντες.“ προλαβοῦσα δὲ éxeívi ταῖς λοιπαῖς ἔφρη,. ἐξελ- 

ϑοῦσαε ὄψεσϑε πηλίκον κακόν, περὶ οὗ πᾶσαε διεμαχόμεϑα." 
ἐξελϑοῦσα δὲ ἄλλη καὶ ἰδοῦσω αὐτὸν εἶπε ψῶ, παταχϑῇ 

σου τὸ πρόσωπον. δεῦρο εἴσελϑε, καὶ μή uot xoÀAQ." χαὶὲ 
εἰσελϑὼν ἄντικρυς ἔστη τῆς κυρίας αὐτοῦ. ϑεασαμένῃ δὲ 

αὐτὸν ἐκείνη ἀπεστρώφη καί quor πρὸς τὸν ἄνδρα ,,πόϑεν 
μοε τοῦτο τὸ τέρας ἤνεγκες; οὗτός ἐστιν ὃν ἐγκωμιάζξεις; 
ἐκβώλλετε αὐτὸν ἐκ τῆς ὄψεώς μου.“ ὁ δὲ Ξάνϑος ἔφη 

υαρκεῖ σοι, κυρία μου, μὴ οὕτως σκῶπτέμου τὸν νεώνητον." 

ἡ δὲ γυνὴ ἔφη ,μεμίσηκάς μὲ, Ξάνϑε' ἑτέραν γὰρ γῆμαε 
ϑέλων καὶ αἰδούμενός uoc εἰπεῖν, ive τῆς οἰκέας ὑποχωρήσω, 

ἤνεγκάώς μοι τὸν κυνοκέφαλον τοῦτον ἐπέτηδες, ἵνα μὴ ϑέ- 

λουσὰ vm αὐτοῦ δουλευϑῆναε ἐκφύγω. δός nor οὖν τὴν 
προῖκώ μου καὶ πορεύσομαι.“ ὁ δὲ Ξώνϑος τῷ Jioomo ἔφη 
οἷν μὴ eig τὴν ὁδὸν περιπατῶν οὐρήσω τοσαῦτά μοε ἔφης 
ὁήματω, καὶ νῦν οὐδὲν λέγεις πρὸς αὐτήν; “ Αἴσωπος εἶπε 

οὑέψον αὐτὴν εἰς τὸ σκότος.“ ὁ δὲ (,σεώπα, κάϑαρμα" οὐκ 

οἶδας ὅτε ἀγαπῶ αὐτὴν ὡς ἐμαυτόν; Αἴσωπος λέγεε,,.πο- 

ϑεῖς τὸ γύναιον; Ξώνϑος «οναὶ δραπέτα.“ ὁ οὖν Αἴσωπος 

ῥέψας τὸν πόδα εἰς τὸ μέσον ἀνεχραύγασε λέγων ,,Ξώνϑος 
ὁ φιλόσοφος γυναικοκρατεῖται."“ εἴτα λέγει πρὸς αὐτήν ,,GU 

δὲ, κυρία μου, ἐβούλου ive ὁ ἀνήρ cov ὠνήσηταέ cor παῖδω 

víov, εὔσωμον, εὐόμματον, εὔκοσμον, οὐλόχομον, λευκόν, 

1. ἀββάσκαντε supra ov addito C. | 2. ὁ δὲ — διεμαχόμεϑα in M tantum 

non omnia a muribus comesa. | 7. wo] ψώρᾳ Schneiderus. || παταχϑείη corr. 

M. | 8. μή uoc κολλῶ] μὴ προσεγγίσῃς uoc v. || 9. εἰσελϑὼν (om. xoi) δὲ 

d. τῆς δεσποίνης ἔυτηκε M. [[ϑεασάμενος C. | 11. τὸ τέρας τοῦτο, om. 

ἤνεγκες, M: κέρας C. || ἐγκωμίαξες C. || 12. ἔκβαλε o. ἀπὸ τῆς M. | ὃ E. εἶπεν 

M. | 13. oo« om. M. [οὕτως om. M. || koc M. | 14. δὲ om. M. | yag om. M. || 
13. xai om. M. | 17. φύγω M. || noc om. M. | 19. μὴ] τὸ €, om. M. [| o?ozo«c 

C. {{ποιαῦτα CM. || 22. ἀγαπῶ] 9420 M, volebat φολῶ. || λέγεε om. M. | 23. ὁ ξ. 

M. | ov “ἴοωπος] δὲ M.|| 24. ῥήξας supra « addito C. [ἀνακέκραγε, om. 

λέγων, M. | 25. εἶτα --- αὐτήν om. M. || 26. μου om. M. || ovzoecat C. || 27. εὔοω- 
uov et eUxoouov om, M. 
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οφείλοντα sig τὸ βαλανεῖον ὑπηρετεῖν καὶ γυμνὴν βλέπειν σὲ 
καὶ εἰς τὸν κοιτῶνα χιρνῶν καὶ τοὺς πόδας σου διατρέβειν 
καὶ προσπαίζοντά co: αἰσχῦναε τὸν φιλόσοφον; ὦ Εὐρι- 

πίδη, χρυσοῦν cov τὸ ἀψευδὲς στόμα, ἅτε ἔλεγες 

πολλαὲ μὲν ὀργαὶ κυμάτων ϑαλασσίων, 
δειναὶ δὲ ποταμῶν καὶ πυρὸς ϑερμοῦ πνοαέ, 
δεινὸν δὲ πενίω, δεινὰ δ᾽ ἄλλα μυρίω, 

πλὴν οὐδὲν οὕτω δεινὸν, ὡς γυνὴ, κακόν. 

σὺ δὲ, κυρία μου, φιλοσόφου γυνὴ οὖσα ὑπὸ νεανίσκων δου- 
λευϑῆναε ϑέλεις καλῶν, ἵνα βινητειῶσα ὕβριν τῷ ἀνδρέ σου 
ἐπενέγχῃς; ““ ἡ δὲ ταῦτα ἀκούσασά quot πόϑεν μοι, κύριε, 
τοῦτο τὸ κακὸν ἤγρευσας; ἀλλὰ καὶ στωμύλος uot φαΐνεται 
ὁ σωπρὸς οὗτος καὶ εὐτράπελος. διαλλαγήσομαιε αὐτῷ. ὁ 
Ξώνϑος ἔφη .. icons, διήλλακταέ cor ἡ κυρία σου." ὁ δὲ 

icamog ..«μέγα πρᾶγμα τυγχάνει καταπραῦναι γυναῖζκα.“" 

(6) Ξάνϑος ἔφη ..σιώπα τοῦ λοιποῦ: ὠνησάμην ce sic 

δουλείαν, οὐχὲ εἰς ἀντιλογίαν. ἄρας οὖν τὸ μαρσίπιον ἀκο- 

λούϑεε μοι. ὅπως ἀπὸ τῶν κήπων πριασώμεϑα λάχανα." ὁ δὲ 

ϑεὶς ἐπὶ τῶν ὦμων τὸ ὠμόλινον ἠκολούϑει τῷ Ξάνϑῳ. ἐλ- 

ϑόντων δὲ αὐτῶν ἐν évi τῶν κήπων λέγει τῷ κηπωρῷ ..ἐπέδος 

ἡμῖν λάχανα.“ ὁ δὲ λαβὼν τὸ δρέπανον ἀπεϑέριζεν αὐτῷ 

ἀσπαράγους, csUrAG, μαλάχας καὶ ἀρτύματα. εὐτελὲς δὲ 

δεσμήσας φορτέον ἐπέδωχε τῷ dicono. ὁ δὲ Ξάνϑος ὠνοέ- 
ξας τὸ μαρσέπιον ἀπεδίδου τὸ χέρμα τῶν λαχάνων. ὁ δὲ 
κηπωρὸς λέγει τῷ Ξάνϑῳ x, κύριε" ἑνὸς γάρ σου λόγου 

χοξίαν ποιοῦμαι." ὁ δέ φησιν ciné. καὶ ὁ κηπωρός .«κα- 

1. ὑπηρετεῖν om.M. || 3. προσπαίξαντά M. || 0] ἀλλ᾽ ὦ M. [| 4. χρυσὸν C. || 
ἅτε] ὅτε M. || 5. cf. Eurip. frgm. 880 Wagn.: auctius habet Stob. 73, 1. | 

πολλαὶ] δεινή Stob. | Goya] ἀλκὴ Stobaeus. || 6. ποταμοῦ Stobaeus. || 9$eono- 
πνοια €, ϑερμὴ πνοιά M. | 7. δὲ] μὲν C. ] δὲ ἄλλα M. | 8. πλὴν] ἀλλ᾽ Sto- 
baeus. | οὕτως ὡς γυνὴ ἐν ὑπερβολῇ κακῶν CM. || 9. κυρία μου om. M. || ózo 
καλῶνεν. δουλεύεσϑαε 9. M. || 10. βυνετεῶσα M, βυτνεῶσα C. | &v0gi ὑπενέγκης 

M. || 11. ἀκούσασα ταῦτα ἔφη M. || noc κύρεε om. M. | 12. zz. ὅμως στωμύλος... 
ὃ σ. οὗτος φ. καὶ eUTQ. διὰ ταῦτα διαλλ. M. | 14. «“Ζἴσωπε om. M. || 15. δέ φησι 

Uu. πρ. εἰ γύναιον πτῆξαν κατεπρανύϑη. ὃ &£. M. | 17. ovzi] ov μὴν δὲ M. | 

τὸ μαρσίπεον] ὠμόλινον M. || 18. τοῦ κήπου M. | 19. τὸν ὦμον M. || 20. δὲ εἰς ἕνα 
κῆπον M. || κηπουρῷ δὸς M. || 22. ἀσπαράγγους M. 34. ἐπεδίδου C. || 25. λέγεε 

τῷ Ξάνϑῳ]ἔφη M. || 26. ποιοῦμαι] z- ζητήματος ἕνεκεν M. || εἰπέ] ὃ βούλει λέγε M. 
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ϑηγητά, Ów τί τὼ παρ᾽ ἐμοῦ λάχανα σκαλιζόμενάώ τὸ καὶ 
ὠρδευόμενα καλῶς βραδεῖαν ἔχεε τὴν αὔξησιν, τὼ δὲ ἀπὸ 
τῆς γῆς φυόμενώ τὲ καὶ μηδαμῶς ἐπιμελούμενα ταχεῖαν ἔχει 
τὴν αὔξησιν: “ ὁ δὲ ἀκούσας ἐμφιλόσοφον ζήτημα καὶ μηδ- 
ὅλως εὑρίσχων τοῦτο λῦσαι ,«ἡ ϑεῖω πρόνοια“ ἔφη ,,ιταῦτα 

ποιεῖ.“ ὁ δὲ Αἴσωπος ἀκούσας ἐγέλασεν. ὁ δὲ Ξώνϑος λέγξε 

πρὸ "τό λῶς ἢ ÀAGc;* οονδὲν , λῶ“ 7 πρὸς αὑτὸν ,y6AGG ἡ καταγελᾶς; “ ὁ δὲ «,«καταγἑλῶ“ φησίν 

»οὐ σοῦ, ἀλλὰ τοῦ διδάξαντός σε. τὰ γὰρ ὑπὸ ϑείας προ- 

νοίας γινόμενα ὑπὸ σοφῶν διαλύονται. ὑπόσχου οὖν, κἀγὼ 
διωαλύσω αὐτό.“ ὁ δὲ Ξάνϑος ἔφη τῷ κηπωρῷ ,xouyorere, 

ἀπρὲπές ἐστιν ἐμὲ τὸν ἐν τοσούτοις ἀκροατηρίοις διαλεχϑέντα 

νῦν ἐν κήποις αἰνίγματα διαλύειν. παῖς δέ uot ἀκολουϑεῖ 

πολύπειρος. αὐτῷ προσανάώϑου καὶ διαλύσει σοι τὸ ζήτημα." 

καὶ ὁ κηπωρός quot ,,οὗτος ὁ σαπρὸς γράμματα οἶδεν; οὐαὲ 
τῇ &rvyíc μου." καὶ πρὸς τὸν Jicomov λέγξδε ,.δἰπέ, δὲ ἐπέ- 
στωσαι. καὶ ὁ Αἴσωπος «τοῦτο ζητεῖς ἀκοῦσαι, διὰ ποίαν 

αἰτίαν τὼ φυτὰ εἰς τὴν γῆν βάλλεις καὶ ταῦτα ἐπιμελῶς 

ἐργάζῃ, τὰ δὲ ἄγρεω ταχέως ἀναβαίνει καὶ μᾶλλον τῶν παρὰ 

σοῦ βαλλομένων; ἄκουσον. ὃν τρόπον γυνὴ πρὸς δεύτερον 
ἐρχομένη γάμον, τέκνα ἔχουσα ἐκ προτέρου ἀνδρός, euge δὲ 

τὸν ἄνδρα ἐκ τῆς προτέρας τεκνοῦντα᾽" γένεται οὖν ὧν μὲν 
ἐπιφέρεται μήτηρ, ὧν δὲ εὑρίσκεται μητρυιά. καὶ τούτων ἡ 
διαφορῶὼ γένεται πολλή. τῶ γὰρ ἐξ αὐτῆς γεννηϑέντα φελο- 
στόργως ἀνατρέφει, τὼ δὲ ἐξ ἀλλοτρίων ὠδίνων τεχϑέντα 
μισεῖ, καὶ ζήλῳ χρωμένη, περικόπτουσα μᾶλλον τὴν ἐκείνων 

τροφὴν τοῖς ἰδίοις δέδωσε τέκνοις. τὰ γὼρ lue ὡς qvaet 

φιλεῖ, τὰ δὲ τοῦ ἀνδρὸς ὡς ϑέσει μισεῖ. τὸν αὐτὸν δὴ vQO- 
πον καὶ ἡ γῇ τῶν μὲν αὐτομάτως φυομένων ἐστὶ μήτηρ, τῶν 

1. ἐμοῦ βαλλόμενα λάχανα εἰς τὴν γῆν ox. M. | 2. καλῶς om. M. | ἀπὸ] 

αὐτοματὶ ἀπὸ M. | 8. τε om. M. | r. αὐτῶν μελούμενα τάχιον αὔξεται M. || 
4. ἐμφιλόοοφον supra qc addito C. | καὶ μὴ εὑρὼν A. M. || 5. τοῦτο] τοῦ C. || 
τῇ ϑείᾳ προνοΐοι ἔρη πάντα διοικεῖται M. || 60. αἰσωπὸς δὲ M. || Ξάνϑος λέγει 
om. M. | 9. γινόμενα] δεοιχούμενα M. | 10. ὃ ξ. οὖν τῷ κηπουρῷ λέγει M. || 
11. ἐοτ᾽ ἐμὲ M. [ 12. κήποι C. | διαλαλεῖν M. || zoA. ἀκ. μον M. | 13. coc om. 

M. || 14. «ai om. M. | 15. «ov — εἰπέ] εἰπὲ φησὶ M.|| 16. xoi ὃ “ἴσωπος] 
αἴσωπος εἶπε M. | 18. τάχιον M. [ἀναβαίνει μᾶλλον ἢ τῶν €. || 19. ἄκουε καὶ 
πρόσεχε M. 20. δὲ] δὲ xai M. || 21. ἄνδρα céxvo ἔχοντα ἐκ — γυναυ- 

κός M. || οὖν om. M. || 27. ξένα super ϑέσεν add. C. 
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δὲ παρὰ coU βαλλομένων μητρυιά, καὶ μᾶλλον τὰ ἔδιω τρέφει 
καὶ ϑάλπει ἢ τὰ παρὰ σοῦ φυτευϑέντα' ὡς νόϑα γάρ siot." 

ὁ δὲ χηπωρὸς ἀκούσας ταῦτα λέγεε ,.πέστευσόν LOL, πολύ μὲ 

τῆς λύπης ἐχούφισας. ἔχε τὰ λάχανα δωρεάν. ἐὰν δέ τινος 
χοξέαν ἔχῃς, ὡς εἰς ἴδιον παραγένου κῆπον." 

(7) Ἐγένετο δὲ μεϑ᾽ ἡμέρας τινὼς λουομένου τοῦ Ξάν- 
ϑου φίλους εὑρεῖν ἐν τῷ λοετρῷ. καὶ λέγεε τῷ icono 
»προλαβὼν εἰς τὸν οἶχον βάλε φωκὸν εἰς κώκαβον καὶ ἕψησον 
αὐτὸν ἡμῖν.“ δραμὼν οὖν ὁ Αἴσωπος εἰς τὸ ταμεῖον, λαβὼν 
ἕνα κόκκον φακχοῦ καὶ βαλὼν εἰς κάκαβον ἕψεει. ὁ δὲ Ξάνϑος 
λουσάμενος σὺν τοῖς φίλοις αὐτοῦ ἔφη αὐτοῖς ««καταξιώσατε 

σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ εὐτελῶς ἀριστῆσαι. πρὸς φακὸν ἡμῖν τὸ 
δεῖπνόν ἐστιν. οὐ δεῖ γὼρ τῇ mou τῶν βρωμάτων τοὺς 
φίλους χρίνειν, ἀλλὰ τῇ προαιρέσει καὶ τῇ προϑυμίᾳ δοκει- 
μαάζειν.. καὶ ἀγαγὼν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκέων φησέν .. 4 ἴσωπε, 

δὸς πιεῖν ἀπὸ τοῦ βαλανείου.“ ὁ δὲ ξέστην λαβὼν καὶ δρα- 

μῶν ἐν τῷ πριβάτῳ πλήσας τε ἐκ τῆς ἀπορροίας καὶ κεράσας 
ἐπέδωκε τῷ Ξάνϑῳ. ὁ δὲ τῆς δυσωδίέωας πλησϑεὶς Àíyst ..τέ 

τοῦτο, Αἴσωπε:“ ὁ δέ φησιν «ἀπὸ βαλανείου ἔφρησας.". ὁ δὲ 
Ξάνϑος ἔννοος γενόμενός φησε -παράϑες uoc λεκάνην.“ ὁ δὲ 
ϑεὶς τὴν λεχάνην εἱστήκει. καὶ ὁ Ξάνϑος ..οὐ νέπτεις;““ Αἕ- 

σῶπος εἶπεν .ἐντέταλκάς Lor ἵνα, ὅσα Qv ἀκούω, ἐκεῖνα 

πράττω. οὐκ εἶπας, βάλλε εἰς τὴν λεκάνην ὕδωρ καὶ νέινναι 
μου τοὺς πόδας καὶ ϑές μου τὰ σανδάλια καὶ ὅσω κατεξῆς." 

ὁ δὲ Ξάνϑος λέγει τοῖς φίλοις «μὴ γὼρ δοῦλον ὠνησώμην, 
ἀλλὰ καϑηγητήν.“ ἀνακλειθέντων οὖν αὐτῶν sig τόπον 
ὁ Ξάνϑος ἔφη icons, ἕψηταε ὁ φακός; δός, φάγωμεν." 

ὁ δὲ λαβὼν κοχλιάριον ἐπέδωχεν αὐτῷ τὸν κόκκον τοῦ φα- 
κοῦ" λαβὼν οὖν ὁ Ξάνϑος καὶ δοκῶν, ὅτε πρὸς τὸ πειρᾶσαι 

τὴν ἕψησιν ἐπεδόϑη αὐτῷ, ἐκϑλέψας ἔφη «coc ἕψηταιε, 

κόμισον καὶ φάγωμεν." τοῦ δὲ κενώσαντος λέγξε,,,.ποῦ ἐστιν 

ὁ φακός;““ ὁ δὲ ,,(ἔλαβες αὐτόν.“ καὶ ὁ Ξάνϑος λέγεε , (ἕνα 

κόκκον ἕψησας;““ ὁ δὲ vet φησέ (φακὸν γὼρ εἴπας, καὶ 

οὐ φακούς. τὸ μὲν γὰρ évuxóv ἐστι, τὸ δὲ πληϑυντικόν." 

ὁ δὲ Ξάνϑος διαπορήσας λέγεε ἄνδρες ἀδελφοί, οὗτός μὲ 

ὅ. εἰς addidi ex v, πρὸς Schneiderus. | 12. τὸ δεῖπνον addidi. ἐπὶ φαπῇ 

γὰρ ἔσται τὸ δεῖπνον v. 30. ἐννεὸς €. || 26. πότον supra τόπον addito C. 
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ταχὺ εἰς μανέαν περιτρέψει. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξω τοὺς φίλους 
ἐνυβρίζειν, ἀπελϑὼν ὠὥνησαέ uoc χοέρου ἑνὸς πόδας τέσσαρας 
καὶ ἐκζέσας παρώϑες. ὁ δὲ Αἴσωπος λαβὼν ἥψει. ὁ οὖν 

Ξαάνϑος ϑέλων εὐλόγως τύψαι αὐτόν, αὐτοῦ διά τινὰ χρεέαν 
ἀσχολουμένου, λαβὼν ὁ Ξώνϑος ἀπὸ τῆς χύτρας ἕνα ποῦν 

ἀπέκρυψεν. ὁ οὖν Αἴσωπος ἐλϑὼν καὶ εἰς τὴν χύτραν τη- 

ρήσας, ὡς εἶδε τρεῖς μόνους πόδας ὄντας, ἐπέγνω ὅτε ἐνέδρα 

αὐτοῦ ἐγεγόνει, καὶ κατελϑὼν εἰς τὸ περέαυλον καὶ περιελὼν 
τὴν μάχαιραν τοῦ σιτευομένου χοίρου τὸν ἕνα ποῦν ἐκκόψας 

καὶ καδίσας &poupev εἰς τὴν χύτραν καὶ συνῆψεν. ὁ δὲ 
Ξάνϑος ὑποπτεύσας, μήπως ὁ Αἴσωπος τὸν λεέποντα ποῦν 

μὴ εὑρηκὼς δραπετεύσῃ, πάλιν αὐτὸν εἰς τὴν χύτραν ἐνέβαλε. 
γένονται οὖν πόδες πέντε. ὁ οὖν Αἴσωπος κατακενοῖ τοὺς 

πόδας εἰς τὸν πένακα, καὶ ἰδοὺ πόδες πέντε. ὁ δὲ Ξάνϑος 

»τέ τοῦτο“ φησίν ,. ἴσωπε;:““ ὁ δὲ λέγεε δέσποτα, oí δύο 

χοῖροι πόσους πόδας ἔχουσι; “ καὶ ὁ Ξάνϑος ,Oxro.* Αἴσω- 

πος λέγει ,&iGiv ὡδὶ πέντε, καὶ ὁ χοῖρος νέμεται κάτωϑεν 

τρίπους.“ τότε ὁ Ξάνϑος λέγει πρὸς τοὺς φίλους «οὐκ ἐἕπον 

ὑμῖν, ὅτε οὗτος ταχέως εἰς μανίαν ue περιτρέινξι: Alocmog 

ἔφη «δέσποτα, οὐκ οἴδας, ὅτε τὰ ἐκ περισσείας γινόμενώ τὲ 

καὶ πραττόμενα καὶ λεγόμενα κατὰ προσϑήκην καὶ ὑφεισμὸν 

οὐ μέτρια εἰσιν ἁμαρτήματα; ““ ὁ οὖν Ξάνϑος μηδεμίαν 
ἀφορμὴν εὑρηκὼς μαστιγῶσαι τὸν Αἴσωπον ἡσύχασε. 

(8) Τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ τὸ ἀκροατήριον τῶν παέδων ἐχέ- 
vero πρὸς τὸν Ξάνϑον. εἷς δὲ τῶν σχολαστικῶν δεῖπνον 

μέγα κατασκευάσας ἐκάλεσε τὸν Ξάνϑον σὺν τοῖς λοιποῖς 
σχολαστικοῖς. ὁ οὖν Ξάνϑος λαβὼν ἐν τῷ δείπνῳ μέρη πολλὰ 

ἐπέδωχε τῷ icono καί quor ,,ἀπελϑὼν ἐπέδος αὐτὰ τῇ 
εὐνοούσῃ.“ ὁ δὲ κατερχόμενος ἔλεγε καϑ' ἑαυτόν ,viv xou- 

oóg ἀμύνασθαΐ μου τὴν κυρέαν ἀνϑ᾽ ὧν νεώνητον ὄντα μὲ 
ἔσκωπτε. ὄψεται τοίνυν, τίς τῷ κυρίῳ μου εὐνοεῖ.“ ἐλϑὼν 

οὖν εἰς τὴν οἰκέων ἐκώϑεσε καὶ προσκαλεσάμενος αὐτὴν ἔϑηκε 
τὴν σπυρίδα ἔμπροσϑεν αὐτῆς καί qnot ,κυρέα μου, μὴ τέ- 
τρωκται ἐξ αὐτῶν cri" ἡ δέ φησε πάντα vyu) καὶ ἀσινῆ 

1. περιτρέψει supra ze addito C. || 2. ὦνεσαι C. || 7. ἐνέδρον supra « ad- 
iecto C. [ 10. καδίσας] sic €. an καϑαρίσας ὁ v καὶ τῶν τριχῶν ψελώσας. | 

συνήψει €. || 24. ἀκρωτήριον C. | 32. αὐτὴν] αὐτοῦ C. 



AESOPI 2 

τυγχάνει." ὁ δέ φησιν οὐ col πέπομφε ταῦτα, ἀλλὰ τῇ 
εὐνοούσῃ.“ ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Ξάνϑου φησέ xvi τίς αὐτῷ 
πλεῖόν μου εὐνοεῖ;“ ὁ δὲ ἔφη ,ustvov καὶ ὄψει.“ φωνήσας 
δὲ τὴν κύνα ..(δέχου“ φησέ.. “ύκαινα καὶ φάγε.“ ἡ δὲ ποπ- 
πύσασω προσέδραμεν ἐπ᾿ αὐτῷ τὴν κέρκον ὧδε κἀκεῖσε περε- 
στρέφουσα, καὶ οὕτως ἔρρεψε τῇ κυνὲ ἕν χαϑ' ἕν ὅλα τὰ 
μέρη, λέγων ,coi εἶπεν ὁ δεσπότης δοϑῆναι.: πάλιν οὖν 
ἐπορεύϑη ὁ Αἴσωπος πρὸς τὸν δεσπότην. ὁ δὲ Ξάνϑος λέγεε 
αὐτῷ .,δέδωχας τῇ εὐνοούσῃ τὰ μέρη; ““ ὁ δὲ ἔφη «πάντα 

λαβοῦσα ἐνώπιόν μου κατέφαγε. καὶ ὁ Ξάνϑος ..τέ δὲ ἄρα 

ἔλεγεν ἐσϑέουσα;:““ Αἴσωπος εἶπε ,duol μὲν οὐδέν, τῷ δὲ vot 

αὐτῆς ηὔχετό σοι.’ ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Ξώνϑου περέλυπος γενο- 

μένη ἔλεγε ..τὴν κύνα προχέκρικέ μου, πῶς αὐτῷ εὐνοήσω; 
οὐ μείνω user αὐτοῦ. καὶ εἰσελθοῦσα εἰς τὸν κοιτῶνα 
ἐπένϑει. τοῦ δὲ πότου προκόπτοντος ζητήματα πρὸς ἀλλή- 

λους ἐτέϑεντο. ἑνὸς δὲ ἐξ αὐτῶν εἰπόντος ,«πῶς ἔσταε μεγάλη 

ταραχὴ ἐν ἀνθρώποις: «Αἴσωπος ὄπισϑεν ἑστὼς εἶπε ,, ἐὼν 

oí vexool ἀναστώντες τὼ ἴδιω ἀπαιτήσωσι.. γελάσαντες δὲ 
οἱ σχολαστεχοὶ εἶπον νοήμων ὁ νεώνητός ἐστε χαὶ οὐκ ἄχα- 
Qua ἀλλὰ πώντας ἐξώπινα ὁ Ξάνϑος διδώσχεε αὐτόν, πλὴν 

πάντα καλῶς λέγει.“ ἄλλος ἔφη ..διὰ τέ τὸ μὲν πρόβατον 
πρὸς σφαγὴν ἑλκόμενον οὐ βοῶ, ὁ δὲ χοῖρος μεγάλα xoci; 
«ἔσωπος δὲ πάλιν ἑστὼς ἔφη ..τὸ μὲν πρόβατον συνήϑως 

ὄμελγόμενον καὶ κειρόμενον, ἑλχόμενον ἀχολουϑεῖ, σκελιζό- 
μένον δὲ καὶ τὸν σίδηρον βλέπον οὐδὲν ὑποπτεύει" δοκεῖ γὰρ. 

τὸ τοῦ πόκου βάρος ἐναποτίέϑεσϑαε καὶ τὴν τοῦ γάλακτος 
x e. , » E) , 

ἄμελξιν. ὁ δὲ χοῖρος μήτε γώλα εὔχρηστον ἔχων μήτε τρέχας 
7 N 7 N - - - M - ΄ - 

καλάς, εἰδὼς ὅτε πρὸς χρῆσιν τῶν κρεῶν τὸ αἷμώ τις κενῶ- 
vtl - E 

oui ϑέλει, κέχραγε, μὴ ἔχων τε ἕτερον προσδοῦναι.“ — oí δὲ 
* ; , 7, τ e , ^ 

σχολαστιχοὶ ϑαυμάσαντες ἐπήνεσαν αὐτόν. καὶ ovrOG CvéAv- 

σῶν τοῦ δείπνου. ὁ δὲ Ξάνϑος εἰσελϑὼν πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ ἐν τῷ κοιτῶνι ἐκολάκευεν αὐτήν, ἡ δὲ αὐτὸν ἀπεστρέ- 

, M D ; A L ; , 

quero καέ qot (μὴ ϑέγης μου" δὸς uou τὴν προῖχαά μου, oU 

2. τῶ Ξάνϑω C. | αὐτὸν supra ὦ addito C. | 5. κέρκαν C. [. κυνὲ 
Schneiderus, xv»; C.| ὃ. δεσπότην Schneiderus, δεσπότα C.|| 20. αὐτόν 
suspectum, nisi πάντα mavis. || 25. βλέπον Schneiderus, βλέπων C. | 30. ϑαυ- 
μάσαντες supra γέλα adiecto C. | 31. zov] malim ἐκ τοῦ || 32. τῷ Schneiderus, 
τῇ €.|| 33. 9. μοῦ Schneiderus, 9. μοι C. 
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μείνω μετὼ σοῦ. ἀπελθὼν τὴν κύνω κολάκευε, y τὰ μέρη 
πέπομφας." ὁ δὲ Ξάνϑος ἐν ἑαυτῷ γενόμενός quos ,ré ποτέ 

uoc πάλιν ἤρτυσεν ZAlocomog;* καί φησε ,«κυρέα, ἐγὼ πέπωκα 

καὶ σὺ μεϑύεις. τίνε ἔστειλα τὼ μέρη; οὐχὲ σοέ;““ ἡ δὲ ,,οὐκ 
ἐμοί φησέ ,,ἀλλὰ τῇ xvví" Ἐάνϑος εἶπεν, Αϊἴσωπόν μοί 
τις XGÀsoC r0. ἐλϑόντος δὲ αὐτοῦ λέγεε αὐτῷ ..τένε ἔδωκας 

τὼ μέρη; ὁ δὲ ἔφη rj evvoovog. ὁ Ξάνϑος φησίν ,.οὐδὲν 
ἔλαβε. καὶ ἡ γυνὴ ἐφώνησεν .«οὐδὲν εἴληφα ἐγώ.“ loo- 

πος ἔφη ..τένε εἶπες δοϑῆναε τὰ μέρη; ““ ὁ Ξάνϑος sme t 

δὐνοούσῃ. καὶ ὁ Αἴσωπος «μὴ οὖν αὕτη σοε εὐνοεῖ;“ ὁ 
Ξάνϑος ,,ἀλλὰ τίς, δρώπετα:““ ὁ δὲ Αἴσωπος φωνήσας τὴν 

κύνα φησίν ,,αὕτη σοι μᾶλλον εὐνοεῖ" ἡ γυνὴ y&Q xv λέγῃ 
εὐνοεῖν, οὐκ εὐνοεῖ. δὲ γάρ more àm ἐλαχίστῳ λυπηϑῇ; 
ὑβρίζει, ἀντιλέγει, ἀναχωρεῖ. τὴν δὲ κύνα δεῖρον, δέωξον, 
καὶ οὐχ ὑποχωρήσει, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἐπιλανϑανομένη πάντα 
πώλιν τὴν κέρκον τῷ δεσπότῃ ἐπισξίει χαριέντως. ἔδεε σὲ δὲ 
εἰπεῖν, τῇ γυναιχέ μου ταῦτα ἐπέδος καὶ μὴ τῇ εὐνοούσῃ." 
ὁ δὲ Ξάνϑος τῇ ἑαυτοῦ γυναικὶ εἶπε, , βλέπεις, κυρέω nov, 

ὅτε οὐκ ἐμὸν τὸ αἴτιον, ἀλλὰ τοῦ προσενεγκόντος. μακρο- 
ϑύμησον οὖν, καὶ εὑρήσω πρόφασιν, δ ἧς αὐτὸν μαστι- 

γώσω." ἡ δέ «ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ συνοικήσω μετὼ σοῦ οὐκέτι." 
ἐξελϑοῦσα δὲ λαϑραίως ἐπορεύϑη πρὸς τοὺς ἑαυτῆς yoveic. 

ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη τῷ κυρίῳ αὐτοῦ «οὐκ εἶπόν GOL, ὅτε ἡ 

κύων GOL εὐνοξῖ, καὶ οὐχ ἡ κυρία μου; ἡμερῶν δὲ δεδλ- 
ϑουσῶν καὶ αὐτῆς ἀδιαλλάκτου μενούσης ἔπεμιψέ τινας ὁ 

Ξάνϑος, παρακαλῶν ὅπως ὑποστρέψῃ αὐτή" ἡ δὲ οὐκ ἐπεέ- 

ϑέτο. ἐν πολλῇ οὖν ἀϑυμίᾳ ὑπάρχων ὁ Ξάνϑος διὰ τὴν 

τῆς γυναικὸς στέρησιν, προσελϑὼν ὁ “ἴσωπος λέγεε αὐτῷ 
»ἱμὴ λυποῦ, ὦ κύριέ μου" ἐγὼ γὰρ τὴν αὔριον αὐτὴν δράσω 
ὅπως μόνη ἀνακάμψῃ πρὸς σέ.“ καὶ λαβὼν νομέσματα ἐξήξε 
sig τὴν ἀγοράν, καὶ ὠνησάμενος ὄρνεΐγας, χῆνάς τὲ καὶ ἕτερα 
anys βαστάζων αὐτώ, διερχόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἦν 
ἡ κυρία αὐτοῦ, προσποιούμενος δῆϑεν μὴ γινώσκειν ὅτε 

1. jj Schneiderus, ἐν 7; €. || 4. oo£ add. Schneiderus. || 10. co« Schneiderus, 
cov €. | 12. λέγει C. | 16. δὲ] δέοποτα v. | 27. τοῦ Ξάνϑου — εἰς ἀϑυμίαν 
πεσόντος v. | 29. δράσω addidi ex v. || 33. γενώσκεον Schneiderus, ywo- 

oxov €. 
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ἐκεῖσε ὑπάρχει ἡ τοῦ Ξάνϑου γυνή. εὑρὼν δέ τινὰ τῶν 

οἰκετῶν τῶν ἑαυτῆς γονέων ἔφη αὐτῷ Cot γε, ἀδελφέ, μὴ 
ἔχουσε χῆνας ἢ ἄλλο τι τῶν πρεπόντων εἰς yéuovo; ̂  ὁ δέ 
καὶ τέ τούτων χρείαν ἔχεις; καὶ ὁ Αἴσωπος .,(Ξώνϑος ὃ 

φιλόσοφος τῇ αὔριον μέλλεε γυναικὲ συζευχϑῆναι.. ὁ δὲ 
δρομαίως ἀναβὰς ἀπήγγειλε ταῦτα τῇ τοῦ Ξάνϑου γυναικέ, 
ἢ δὲ ἀκούσασα cer μετὼ πολλῆς σπουδῆς πρὸς τὸν Ξάνϑον 
κοὶ κωτεβθόα αὐτοῦ λέγουσα «ὦ Ξάνϑε, ἐμοῦ ἐν τῇ ζωῇ 
ὑπαρχούσης ἑτέρῳ γυναικὶ ἁρμοσϑῆναι οὐ δύνασαι." 

(9) Μετ᾿ ὀλίγας δὲ ἡμέρας προσκαλεσάμενος σχολαστι- 
κοὺς εἰς ἄριστον ἔφη πρὸς τὸν Αἴσωπον ,,ἀπελϑὼν ὀψώνη- 
σον, εἴ TL καλὸν καὶ χρηστόν.“ ὁ δὲ Αἴσωπος ἀπιὼν ἔλεγε 

πρὸς ἑαυτόν ..«ἐγὼ αὐτῷ ἀποδείξω μὴ μωρὰ διατάσσειν." 
φϑάσας δὲ εἰς τὸ μώκελλον πάντων τῶν τεϑυμένων χοέρων 
ἠγόρασε τὰς γλώσσας, καὶ ἐλϑὼν κατεσχεύωασε χαὶ παρ- 
έϑηκε τράπεζαν. ἀνακλεϑέντων δὲ τῶν φίλων σὺν τῷ Ξάνϑῳ 

ueri τὸ πιεῖν ἔφη ::δὸς ἡμῖν, 4“ ἴσωπε, τὶ φαγεῖν.“ ὁ δὲ 
παρέϑηκεν ἑκάστῳ γλῶσσαν ἕρϑην καὶ ὀξύγαρον. oi δὲ 
σχολαστικοὶ τὸν Ξώνϑον ἐπήνεσων λέγοντες ,0 καϑηγητώ, 
καὶ τὸ ἄριστόν cov φιλοσοφίας πλῆρες. εὐϑέως γὰρ γλώσ- 
σῶς ἐπέδωκας, δὲ ἧς πᾶσα φιλολογέα εἰσπέμπεται, καὶ τὸ 

κρεῖττον ἐξ ὕδατος" πᾶσα γὰρ γλῶσσα ἐν ὑγρῷ καϑέστη- 

κεν." ἔφαγον οὖν ἡδέως. ἐν δὲ τῷ πιεῖν λέγεε ὁ Ξάνϑος 

Δ Πσωπε, δὸς ἡμῖν φαγεῖν τι.“ ὁ δὲ παρέϑηκεν ἑχάστῳ 
γλῶσσαν ὀπτὴν δι’ ἁλὸς καὶ πεπέρεως. oí δὲ σχολαστικοὶ 
εἶπον οὐώ, κα ϑηγητά, οἰκείως καὶ προσφόρως γλῶσσα ἐτέϑη:" 
nou γὰρ γλῶσσα πυρὶ ἠκόνηται. καὶ τὸ κρεῖττον δι᾿ ἁλοπεπέ- 
QecG* τὸ γὰρ ἑλικτὸν τὸ δριμὺ συγπερατεῖ καὶ τὸ Ócxvov ἐπε- 
δήξεται." πάλιν οὖν ἔφαγον ἡδέως. xci μετ᾽ ὀλέγον ἔφη ὁ 
ἘΞάνϑος , . ΑΙ ἴσωπε, δὸς ἡμῖν φαγεῖν τι. ὁ δὲ πάλιν παρέϑηκε 

ἑκάστῳ γλῶσσαν ἀρτυτήν. οὐ δὲ σχολαστικοὶ πρὸς ἀλλήλους 
ἔλεγον ,,ἡμεῖς τὸς γλώσσας ἠλγήσαμεν γλώσσας τρώγοντες. 

οὐκ ἔχομέν τε ἕτερον φαγεῖν: πάλιν Αἴσωπος ἑκάστῳ γλῶσ- 
σαν ζωμευτὴν παρέϑηκεν. οἱ δὲ σχολωαστικοὶ ἀγανωκτοῦντές 

2. αὐτῆς Schneiderus. [|9.- ἔχωσι. || 7. ἀπίειε C. || 18. γλῶσσαν] in € infra modo 
per σσ modo per vr scriptum. || 9&/yogov Schneiderus, ὀξόγαρον C. || 19. τὸν 

ZavOov Schneiderus, τῷ Ξάν ϑῳ C. || 28. ἑλωιτὸν]} an &Avaov? || ἐπεδέξηταιν C. 
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φῶσιν (ἕως πότε γλώσσας; ψῶ τῷ ἀρίστῳ τούτῳ.“ ϑυμω- 
ϑεὶς οὖν ὁ Ξάνϑος ἔφη ., ἔσωπε, οὐκ ἔχεις τε ἕτερον; ““ ὁ δὲ 
εἶπεν ,,0U.* καὶ ὁ Ξάνϑος ,,οὐκ εἶπόν cor, κατώρατε, ὅτε εἴ 

τε καλὸν καὶ χρηστόν, ὥνησαι;“ ὁ δέ quot , χάριεν ἔχω, 
ὅτε ἀνδρῶν φιλολόγων παρόντων μέμφῃ μὲ. ξεἕπας, εἴ τε 
καλόν, εἴ τε χρηστόν. καὶ τί μεῖζον àv βέῳ γλώσσης; πᾶσα 
γὰρ φιλοσοφέα καὶ παιδεία ἐξ αὐτῆς συνέστηχε, καὶ δὲ 
αὐτῆς δόσεις, λήψεις, ἀσπασμοί, ἀγορασίαι, δόξαι, μοῦσαι, 

γάμοι, πόλεις ἀνορϑοῦνται καὶ πάλιν καταβάλλονται, γλῶσσα 

ἄνδρα ταπεινοῖ καὶ πάλιν ὑψοῖ. διὰ ydo γλώσσης πᾶς ὁ 
βίος ἡμῶν συνέστηκεν. οὐδὲν οὖν αὐτῆς ἐστε κρεῖσσον." 
οἱ δὲ σχολαστιχοὶ εἶπον «οὐδὲν κρεῖττον γλώσσης, σὺ ἥμαρ- 

τες, καϑηγητά.. ὕβριν δὲ τοῦτο λογισάμενοι ἀνέστησαν 
τοῦ ἀρίστου, ὁλονυχτὶ δυσφορήσαντες. τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ 

μεμῳϑεὶς ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ὁ Ἐάνϑος ἔφη ..οὐ yíyove 
κατὰ τὴν ἐμὴν ϑέλησιν, ἀλλὼ κατὰ τὴν τοῦ ἀχρείου δούλου. 
σήμερον ἀνταλλἄξομαε sig δεῖπνον, ἐνώπιον δὲ ὑμῶν δεα- 
λεχϑήσομαε αὐτῷ." xat φησιν, . Αἴσωπε, ἐπεὶ δοκεῖ σοι τὰ 
εὔχρηστα λαλεῖν, κἀγώ σοι τὼ ἐναντέα διατάξομαι. ἀπελϑὼν 
ἀγόρασον, εἴ τε σαπρόν, εἴ Ti χεῖρον, ἐπεὶ πρὸς δεῖπνον 

καλῶ τοὺς σχολαστικούς.“ Αϊσωπος δὲ μηδὲν ταραχϑεὶς 

ἀπῆλϑεν εἰς τὸ μάκελλον καὶ πάλιν γλώσσας ἀγοράσας ἐποί- 
ῃσὲν ὡσαύτως. ἐλϑόντες οὖν oí σχολαστικοὶ κατεκλέϑησαν. 

μετὼ δὲ τὸ πιεῖν ἑκάστῳ γλῶσσαν ἐξ ὕδατος ἔϑηκε καὶ ὄξους. 
oí δὲ πρὸς ἑαυτοὺς ἔλεγον ,,χοίρειαε πάλιν γλῶσσαι. πάντως 

ϑέλει ἀπὸ τῆς χϑὲς διωρροίας τὸν στόμαχον τῷ ὄξει ἀνα- 
κτήσασϑαι.: καὶ μετ᾿ ὀλίγον παρέϑηκε γλώσσας. oí δὲ 
σχολαστιχοὶὲ ἐταρώχϑησαν. ὁ δὲ Ξώνϑος φησίν, Αἴσωπε, 

τί τοῦτο; μὴ εἶπόν GOL, εἴ τε καλόν, εἴ TL χρηστόν, οὐκ εἶπόν 

GOL, εἴ τε σαπρόν, εἴ τε χεῖρον; “ ὁ δὲ ἔφη «καὶ τέ ἐστε χεῖ- 
ρον γλώσσης; διὼ γλώσσης ἔχϑρα. διαβολαί, μέμψεις, φϑό- 

vot, ζηλοτυπίαε καὶ πολέμων ἀφανισμοί. xci τέ λέγω TO 

9. μὲ supra οὐ addito C. | 6. μεῖζων C. [Ἀ12. οὐδὲν] εἰ οὐδὲν Schnei- 

derus. | 15. μεφϑεὶς C. | 17. ἀνταλλάξομαι Schneiderus, ἀνταλλάξαμαε 
C.  ἐνωπίων €. | 19. διατάξομαι Schneiderus, διατάξομοι C. | 26. ϑέλων 
C. | 32. ἀφανισμο] ἀφορμαΐ aut ἐπαφοριίσμοέ Schneiderus. possit et 

πόλεων. 
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πολλά, οὐδέν ἐστε χεῖρον γλώσσης. διὰ γὰρ γλώσσης πολλοὲ 
ἀπώλοντο καὶ εἰς πενέων ἐσχάτην κατήντησαν. τὶς δὲ τῶν 

ἀνακειμένων τῷ Ξανϑῳ ἔφη «τούτῳ ἐὰν οὐ προσέχῃς, eig 
μανέαν δὲ περιτρέπει" οἵω γὰρ ἡ μορφὴ αὐτοῦ, TOLCÓS καὶ 
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. Αἴσωπος ἔφη ..σύ μοι δοχεῖς κακεντρὲχ ἕ- 

στέρος ἑἕῖναε παροξύνων δεσπότην κατ᾽ oixérov, ὡς περέ- 
ἐργος καὶ τὰ ἀλλότρια μεριμνῶν." 

(10) Ὁ δὲ Ξάνϑος ζητῶν ἀφορμὴν τοῦ μαστιγῶσαι τὸν 
iscmov Aéyst ,(,δρώπετω, ἐπεὶ περίεργον εἶπας τὸν φέλον, 

δεῖξόν uoc ἀπερίεργον ἄνϑρωπον.. ὁ δὲ ἔφη ,,δέσποτα, εἰσὶ 
πολλοὲ τὼ οἰκεῖα τρώγοντες καὶ πένοντες καὶ͵ τὰ ἔδια ucpt- 
μνῶντες, ἔνεοε δὲ τῶν ἀνθρώπων τὼ ἴδια οὐ μνημονεύοντες 
τὰ ἀλλότρια περιεργάζονται.. Ξάνϑος εἶπεν «ἕτερον δεῖπνον 

ἑτοιμάσω" σὺ δὲ πορευϑεὶς κάλει uot ἄνϑροωπον ἀπερέεργον, 
ivg, ὃ ἂν ἔδῃ ἢ ἀκούσῃ, μὴ περιεργάσηται.“ ὁ δὲ Αἴσωπος 

ἐλϑὼν εἰς τὴν ἀγορὰν sve γενομένην μάχην καὶ ὄχλον πολὺν 

συνεστῶτα, ἕνα δὲ παρ᾽ ἑνὸς μέρους αὐτῶν καϑεζόμενον καὶ 
ἀναγινώσχοντα. Αἴσωπος καϑ' ἑαυτόν φησε «τοῦτον καλέ- 

σω, ἀπερέεργος φαίνεται, καὶ μενῶ ἀπληγος." ἀπελϑὼν οὖν 
πρὸς αὐτόν qot ««κομψότατε, Ξάνϑος ὁ φιλόσοφος μαϑών 

σου τὴν πρῳφότητα ἐπὶ δεῖπνον καλεῖ.“ ὁ δέ φησιν ,.ἐλεύσο- 

μᾶε. εὑρήσεις δέ μὲ πρὸ τοῦ πυλῶνος.“ ἐλϑὼν οὖν ὁ Αἴσω- 
πος ηὐτρέπισε τὸ δεῖπνον. ὁ Ξάνϑος φησίν͵, Αἴσωπε, ποῦ 
ὁ ἀπερέεργος ἀνϑρωπος;“ ὁ δέ ,,πρὸ τοῦ πυλῶνος ἕστηκε." 

τῇ δὲ τακτῇ ὥρᾳ εἰσήγαγεν αὐτόν, καὶ κατεκλέϑη μετὰ τῶν 
φίλων. ὁ δὲ Ξάνϑος εἶπε δοϑῆναε τῷ ξένῳ πρῶτον οἰνόμελι. 
ὁ δὲ φησιν ,oUgí, κύριε, σὺ πρῶτον πίε, εἴτω ἡ γυνή cov, 
ἔπειτα ἡμεῖς oí φέλοι σου. ὁ δὲ E&vOoc νεύει τῷ «Αἰσώπῳ 
»ἔχω ἅπαξ. καί πως ἐφαίνετο ἀπερέεργος. εἴτα ἰχϑύων 
λοπάδας παρετέϑει. ὁ Ξώνϑος ἐπαφορμιζόμενος ἔφη ..τοσ- 

αὐτά μου ἀρτύματα δεδωκότος κατεφρονήϑη ἡ μαγειρέα" 
οὔτε γὰρ ἀρώματα οὔτ᾽ ἔλαιον ovO ὁ ζωμὸς σύγχυλος. 
τυφϑήτω ὁ μάγειρος.“ ὁ δὲ ξένος φησέ ,παῦσαι, δέσποτα, 

οὐδὲν αἴτιον, πάντα καλώ. ὁ δὲ Ξάνϑος πάλιν νεύει τῷ 

2. ἀπώλοντο aut ἀπώλλυντο Schneiderus, ἀπώλλοντο C. | 4. περιτρέψει 

Schneiderus. | 13. ἐὰν €. || 30. λοπάδας (aut λοπὰς παρετέϑετο) Schneiderus, 
λωπὰς €. | 33. τυφϑείτω C. 
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Aicomno ,,ἰδὲ δύο." situ εἰσφέρεται πλακοῦς πολυσήσαμος. 
ὁ δὲ Ξάνϑος γευσάμενος λέγεε κάλει τὸν ἀρτοκόπον. διὰ 

τέ ὁ πλακοῦς οὔτε μέλε οὔτε σταφίδας ἔχει; ““ ὁ ξένος πάλιν 
»δέσποτα, καὶ ὁ πλαχοῦς καλὸς καὶ οὐδὲν τῷ δείπνῳ λεέπεε" 
μὴ εἰκῆ τύψῃς τοὺς δούλους.“ ὁ δὲ Ξάνϑος νεύει τῷ «Τἐσώ- 

πῳ «ἰδοὺ τρέτα.“ ὁ δὲ «ἀνέχω“ φησί. ἀναστάντων οὖν 

αὐτῶν ἀπὸ τοῦ δείπνου κρεμῶται ὁ «Αἴσωπος καὶ τύπτεται. 
καὶ ὁ Ξώνϑος αὐτῷ quot «καὶ ταῦτα μὲν ἔχεις. εἐ δὲ μὴ 

καλέσεις noc ἄνϑρωπον ἀπερίξεργον, παιδεύσας διαρρήξω σε." 
τῇ δὲ ἐπαύριον ἔξω τῆς πόλεως ἀπελϑὼν ἐζήτεε εὑρεῖν ἄν- 
ϑρωπον ἀπερέεργον. πολλοὺς οὖν βλέπων παροδέτας εἶδέ 
τινὰ τῇ μὲν ϑέῳ ἀγροῖκον, τοῖς δὲ ἤϑεσε πολιτικὸν ὄντα, 

ὀνάρεον ἐλαύνοντα μεστὸν ξύλων καὶ τῇ λεωφόρῳ ὁδῷ ἐννε- 
νυχευκότω, κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀπάντησιν ἑστάμενον καὶ 

πρὸς τὸ ὀνάριον λαλοῦντα. ὁ δὲ ἐπηκολούϑει αὐτῷ, τοῦτρν 
ἀπερέεργον στοχασώμενος. ὁ δὲ χωρικὸς τῷ ὀναρίῳ φησέ 
»περιπάτει, ὅπως ταχέως φϑάσωμεν εἰς τὴν πόλεν καὶ πρά- 

ϑῶσι τὼ ξυλάρια ἀσσαρέων δώδεκα, καὶ ἕξῃης σοὶ δύο εἰς 

χόρτον καὶ κρεϑήν, καγὼ δύο εἰς ἐμαυτόν, τὼ δὲ ὀκτὼ τη- 
ρήσωμὲεν eig ἑτέρας τύχας, μή τις ἀσϑένἑδια ἐπιδράμῃ ἢ 

αἰφνίδιος γένηται χειμών.“ ὁ δὲ Αἴσωπος ἐν ἑαυτῷ ..τέ 
ταῦτα; ὀναρίῳ διαλέγεται. τίς. μᾶλλον ἀπερέεργός ἐστιν; 

ἀσπάσομαι αὐτόν. χαῖρε. ἀντησπώσατο ,, χαῖρε. εἰπών. 
Aiaonóg φησε πόσου τὼ ξυλώρια;““ ὁ χωρικὸς ἔφη ,,δωδεκα 

ἀσσαρίων." Αἴσωπος ἔφη ,,Ξάώνϑον οἶδας τὸν φιλόσοφον ;"“" 
ὁ δέ φησιν ,0v, τέκνον.“ icomog ..«διὰ τέ; ὁ ξένος ἔφη 

»iy0 ἀγροῖκός eiut, οὐδένα ἐπίσταμαι.“ Αἴσωπος ,éxeivov" 

φησέ «δοῦλός εἰμι. ὁ ξένος ἔφη xot τέ ἠρώτησα, πότερον 
δοῦλος εἰ ἢ ἐλεύϑερος; ἐμοὶ τέ διαφέρει; «ἰΐσωπος ἔφη 
»ἀγαϑά σοι γένοιτο, ἀκολούϑεε μοι, κἀγώ cor δώσω τὸ ἀρ- 
γύριον μετὼ καὶ ἀρέστου.. ἀγαγὼν δ᾽ αὐτὸν εἰς τὴν οἰκέων 
xus τὰ ξυλώρια δεδωκὼς τὸ τίμημα, καί φησίν ,,ὁ δὲ- 

σπότης μου igor& ἐπ᾽ αὐτῷ ἀριστῆσαι. ὁ δὲ ἀγροῖκος οὐ 
περιεργωσάμενος àmi ποίαν αἰτίων καλεῖται. εἰσελϑὼν σὺν 

ὑ. τρέτε C, τρίτη aut τρίτην Schneiderus, || 9. παιδεύσας] an πεδίσας vel 

πεδήσας | 13. ἐννενευκότα καὶ τὴν C. | 18. ἀσαρίων C. {ἑξῆς €. | 22. vic] 

ὡς €. || 24. z2 ἀσάρια C. 
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τῷ πηλῷ καὶ τοῖς ὑποδήμασιν οὕτως ἀνέπεσεν. ὁ δὲ Ξάνϑος 

ἔφη ..τές οὗτος; “" Αἴσωπος ἔφη ..ἄνϑρωπος ἀπερέεργος." 

ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἐκεῖνος ἀγροῖκον ὄντα λέγεε τῇ γυναικέ , κυ- 

ρέα, ὑποχρέϑητέ μοι, ἵνα δαμάσω τὸν Aiconov. σὺ δὲ ἀνα- 
στᾶσα xci ὕδωρ εἰς λεχάνην βαλοῦσα πρόσφερε τῷ ξένῳ ὡς 
νέψουσα αὐτοῦ τοὺς πόδας" ἔσως εὐλαβηϑεὶς φανῇ περέεργος 

καὶ ὁ Αἴσωπος δαρήσεται.. ἡ δὲ ϑέλουσα μαστιγωϑῆναε 
τὸν Αἴσωπον ὑπεκρέϑη καὶ λαβοῦσα λέντιον προσέφερε τῷ 

ξένῳ τὴν λεκάνην. ὁ δὲ ϑεασώμενος καὶ γνοὺς ὅτε ἐστὶν ἡ 

οἰκοδέσποιναω, φησὲ καϑ' ἑαυτόν «πάντως τιμῆσαί μὲ ϑέλξεε 

καὶ διὰ τοῦτο αὐτοχεέρως μου νέπτεε τοὺς πόδας.“ quot 

»véyov, κυρέω,““ καὶ νεψψώμενος ἀνέπεσεν. ὁ δὲ Ξάνϑος φησέ 
οϑοϑήτω τῷ ξένῳ πρῶτον οἰνόμελι.““ ὁ δὲ ξένος πρὸς ἑαυτόν 
,CUrovc μὲν ἔδεε πρῶτον πιεῖν" ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς οὕτως δοκεῖ, 

οὐ περιεργάσομαι,““ καὶ λαβὼν ἔπιεν. ἀριστώντων δὲ αὐτῶν 
hd 

παρετέϑει iyO Ug. ὁ δὲ Ξάνϑος τῷ ξένῳ A£yer φάγε.“ ὁ δὲ 
€ ) λ » U , / c 3 -— 7 f. 7 

ὡς ἄδελφος ἤσϑιεξ τοὺς ἐἰχϑύας. ὁ ovv Ξάνϑος ἐπαφορμΐζο- 

μένος ἔφῃ τῷ μαγεέρῳ ..διὼ τέ κακῶς ἤρτυσας; ἐχδυϑήτω 
2a M ΄ ςς [: , A ) M 3/4 

ovr καὶ rU 510. ὁ δὲ ἀγροῖκος καϑ' ἑαυτὸν ἐλάλεε .(κα- 

λῶς ἕψηται καὶ οὐδὲν αὐτῷ λείπει" cd δὲ δέχα προφάσεως 
N ES ͵ Á N Ps. z S 

τον δοῦλον ϑέλεε τύψαι, τέ προς ἐμέ; δαρέντος δὲ τοῦ 
͵ ' -- " -— 20 A ) y X 

δούλου καὶ τοῦ ξένου σιωπῶντος ὁ Ξανὥος ἡδολέσχει. μετὰ 

δὲ μικρὸν προσηνέχϑη πλακοῦς. ὁ οὖν ξένος μηδέπω εἰδὼς 
3i Χ -Ξ € , A 7, , M ἃ 

ἤρξατο ψωμοὺς ποιεῖν ὡς πλίένϑους καὶ ἐσθϑέξιν. ἐδὼν δὲ 
ὙῈ ΠῚ Ἃ - 7 7 " / 7 N , 

αὐτὸν ὁ Ξάνϑος οὕτως ἡδέως τρώγοντα ἀνέκραγε «τὸν ἀρ- 

τοκόπον μοέ τις καλεσώτω," καὶ λέγεε ..διὼ τέ, κατάρατε, ὁ 
- M D , J ) ΔΝ Y M € L 

πλακοῦς οὔτε μέλε οὔτε πέπερε ἔχει, ἀλλὰ καὶ ὥζησεν;“ ὁ δὲ 
3, , 2 Ὶ [: - 1 - A , Y ? 4 mA 

ἔφη ..Σὲ cu0g égrwv ὁ πλακοῦς, ἐμὲ Ócioe: si δὲ ov καλῶς 
» - 1 N — b] N ^ , 

ἤρτυταε, τοῦτο οὐκ ἐμὸν TO αἴτιον, ἀλλὰ τῆς κυρέας βραδυ- 
, ^ N »y ? [4 [S3 »- ἡ "7 , N - 

νώσης δοῦναε τὴν ἀρτυσιν.“ ὁ δὲ Ξανϑος ἔφη eb παρὰ τῆς 
L4 , / / c» oc 2 A / 

γυναικὸς μου ἀμέλεια γέγονε, ζῶσαν αὑτὴν κατακαύσω." 
- ' 2 / ΄, 7 7, € 

τῇ δὲ γυναικὶ ἔφη «ο-συνυποχρέϑητέ μοι, ὅπως τυφϑείη ὁ 

ἄς σὺ] ἡ €. || 3. προσέφερε C. | ὡς νίψουσα Schneiderus, ἐνέψουσα Ὁ. || 

13. δοϑήτω Schneiderus, δοϑήσω C. | 15. ἀριοτώντων Schneiderus, ἀριστόντων 

€. || 22. ἡδολέσχει] an zoxyaAra? cerle Ξάνϑου ἀοχάλλοντος καὶ οὐχ ἡδέως 

διακειμένου v. || 24. ποιεῖν Schneiderus, ze C. || 27. ὦξζησεν Schneiderus, 
εν ξησὲν C. 
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32 VITA E. 

Αἴσωπος. καί φησιν ,4ioonms, ἄγε uot κληματίδας καὶ 
ἄναψον εἰς τὸ μέσον.“ ὁ δὲ ἐνέγκας ἀνῆψε πυράν. φωνήσας 
δὲ τὴν γυναῖκα ἤνεγκεν εἰς τὸ μέσον, ὥστε δοκεῖν καυϑῆναι, 
διεβθλέπετο δὲ τὸν ἀγροῖχον, εἰ ἄρα ἐκπηδήσας κωλύσεε αὐτὸν 
τοῦτο πρᾶξαι. ὁ δὲ ἀγροῖχος ἔλεγε xc ἑαυτόν ,«αἰτέου μὴ 

παρόντος τέ οὗτος ϑυμοῦται;““ καί φησι πρὸς αὐτόν ..οἶκο- 

δέσποτω, εἰ τοῦτο χκέκρικας γενέσϑαι, παρακαλῶ σὲ μικρὸν 

ἀνασχεῖν, ἕως κἀγὼ ἀπελϑὼν ἐνέγκω μου τὴν γυναῖκα ἀπὸ 
τοῦ ἀγροῦ, ὅπως Cv ὁμοῦ κατακαύσῃς τὸς δύο.“ ὁ δὲ Ξάν- 
ϑος ἀκούσας καὶ ϑαυμάσας τὸ τοῦ ἀνδρὸς μεγαλόψυχον ἔφη 

πρὸς τὸν Αἴσωπον ,,ἴδε ἀληϑῶς ἄνϑρωπος ἀπερέεργος. 

“ἴσωπε, νενέκηκώς μὲ, ἀρχεῖ τὸ λοιπὸν ἕως τούτου. ἀπὸ δὲ 

τοῦ νῦν πιστῶς καὶ εὐνοϊκῶς δούλευσόν μοι, ἵνα τύχῃς παρ᾽ 

ἐμοῦ ἐλευϑερίας." ὁ δέ quot πάντως, οὐχέτε μὲ μέμψῃ, 
δέσποτα.“ X 

(11) Ty; δὲ ἐπαύριον λέγει ὁ Ξάνϑος τῷ icomo 7) 
τακτῇ ὥρῳ ἄπελϑε εἰς τὸ βαλανεῖον καὶ βλέπε, ἐὼν οὐ πολυ- 
οχλῇ, ἵνα λούσωμαι.. πορευομένου δὲ τοῦ «Αἰσώπου ὑπήν- 
τησὲν αὐτῷ στρατηγός, καὶ γνωρίσας, ὅτε τοῦ Ξώνϑου ἐστέν, 

Aéyet αὐτῷ («ποῦ πορεύῃ; ““ ὁ δὲ Αἴσωπός φησιν ,,οὐκ οἶδα." 

δόξας δὲ ὁ στρατηγός, ὅτε καταγελᾷ αὐτοῦ, ἐκέλευσε βλη- 
ϑῆναι αὐτὸν εἰς τὴν φυλακήν. Αἴσωπος δὲ ἀπαγόμενος ἔφη 
οὁρᾶς, κύριε, ὅτε καλῶς coL ἀπελογήϑην" “μὴ προσδοχῶν 

ὑπήντηκοώ σοι, καὶ εἰς φυλακὴν ἄπειμι.“ ἐκπλαγεὶς οὖν ὁ 

στρατηγὸς εἰς τὸ εὐαπολόγητον αὐτοῦ παρῆκεν αὐτόν. ὁ δὲ 
“Αἴσωπος παραγενόμενος eig τὸ βαλανεῖον εἰδς πλῆϑος πολὺ 
τοῦ λαοῦ, πρὸς δὲ τὸ μέσον τῆς εἰσόδου κείμενον εἰκῆ λέϑον, 

ἐν ᾧ ἕχωστος τῶν εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων προσκόπτων 

κατηρᾶτο τὸν ϑήσαντα. εἷς δέ τις μεταϑεὶς αὐτὸν εἰσῆλϑε 

λούσασϑαι' ὁ δὲ Αἴσωπος sig τὸν οἶκον ἐλϑὼν λέγεε τῷ 
κυρίῳ αὐτοῦ ..εὲ κελεύεις, δέσποτα, λούϑητε, ἕνα ἄνϑρωπον 

εἶδον ἐν τῷ βαλανείῳ.“ καὶ ὁ Ξάνϑος quot. καλόν ἐστε τὸ 

εὐρύχωρον λούσασϑαι" ἄρον τὼ πρὸς τὴν χρεῖαν.“: εἰσελϑὼν. 
c 

ovv ὁ Ξάνϑος καὶ iódv τὸ πλῆϑος τῶν λουομένων λέγεε 

12. τούτου] τουσου C, τοῦ viv vel τοῦδε Schneiderus. || 13. τύχῃς Schnei- 
derus, τύχῃ C. | 17. πολυοχλεῖ Schneiderus, sed tum certe et εἰ, || 18. λούσωμαε 
Schneiderus, àov.... C. | 24. &zreue Schneiderus, &geue €. 



ae 038 

ΡΥΨΕΥΤΧ 

͵ 

AESOPI 33 

Miomms, τέ τοῦτο; οὐκ εἶπάς μοι ὅτε ἕνα μόνον ἄνϑρωπον 

εἶδες; ““ ὁ δὲ «καὶ μάλα": φησέ «εἶδον γὰρ τὸν λέϑον τοῦτον 

πρὸ τῆς εἰσόδου κείμενον, πρὸς ὃν oí εἰσιόντες προσέχοπτον᾽ 

εἷς δὲ μόνος προσκόψας ἄρας μετέϑηκε πρὸς τὸ μηδένα προσ- 
κόπτειν, ἐκεῖνον οὖν προκρένας τῶν ἄλλων ἐδήλωσά σοι τὴν 

ἀλήϑειαν.: Ἐάνϑος λέγεε ,ovÓiv παρὼ TQ icono ἀργὸν 

πρὸς ἀπολογέαν.. λουσάμενος δὲ παρεγένετο ἐπὶ τὸ ἄριστον. 
καὶ μετὼ τὸ ἀριστῆσαι τῆς γαστρὸς νυξώσης ἐξῆλϑε πρὸς 
ὑποχώρησιν. τοῦ δὲ Αἰσώπου παρεστῶτος $éorov μεστοῦ 

ὕδατος ἐπιφερόμενος λέγεε ὁ Ξάνϑος ., Αἴσωπε, δύνασαέ μοι 

εἰπεῖν, διὰ τέ ἔϑος τοῖς ἀνθρώποις, ὅταν καϑεζώμεϑα εἰς τὰ 

ἀναγκαῖα, πυχνῶς τῶ ἑαυτῶν βλέπειν ἀφοδεύματα;““ Αἴσω- 
πος εἶπε «κατὼ τοὺς παλαιοὺς σοφός τις διὰ σπατάλην πολὺν 

χρόνον ἐκωαϑέζετο εἰς τὼ ἀναγκαῖα, μέχρις οὗ καθεζόμενος 

τὰς ἰδίως ἔχεσε φρένας. ἀπ᾽ ἐκείνου οὖν oí ἄνϑρωποι φο- 
βούμενοι, μὴ καὶ αὐτοὶ τὰς ἰδέας χέσωσε φρένας, πυκνῶς τὰ 

iow ἀφοδεύματα βλέπουσιν. ἀλλὰ σύ, δέσποτα, μηδὲν ἀγω- 

νιώσης" οὐ γὼρ ἔχεις φρένας." 
(12) Τῇ δὲ ἐπαύριον τοῦ Ξώνϑου μετὰ φίλων ἐπὶ πότον 

ἀνωκλιϑέντος καὶ τοῦ πότου ἐπιχρατοῦντος ἐγένοντο πρὸ- 
βλήματα ἑκανὰ μεταξύ. τοῦ δὲ Ξάνϑου ἀρχομένου συντα- 
ράσσεσϑαει, ἐπιγνοὺς ὁ Αἴσωπος ὅτε μέλλει μάχην ποιεῖν 
λέγεε «δέσποτα, Διόνυσος τὸ οἰνικὸν πόμα τρεῖς χράσεις 

τῷ ἀνθρώπῳ διὼ πόματος ποιήσασϑαιε εἶπε, τὴν μὲν πρώτην 
ἡδονῆς εἶναι, τὴν δὲ δευτέραν ἀφροσύνης, τὴν δὲ τρέτην 

ὕβοεως. διὸ, δέσποτω, πιόντες καὶ εὐφρανϑέντες παραχω- 

ρήσατε ἐν οἷς δεδώκατε ἀπόδειξιν, ἤγουν ἅπαντα καταλεί- 
Wars. ὁ δὲ Ἐάνϑος μεϑύων φησέ ..σιώπα, τοῦ δου σύμ- 

βουλε.. ὁ δὲ Αἴσωπος εἶπεν ,.«ἔκδεξαε καὶ εἰς ὕδην κατα- 
βαίψνεις.“.. τὶς δὲ τῶν σχολαστικῶν ἐδὼν τὸν ἘΞώνϑον συμπε- 

φυρμένον ὅλον ὑπὸ τῆς μέϑης λέγεε , ,καϑηγητά, μῶν πάντα 
δυνατὰ ἀνθρώπῳ; ὁ Ξώνϑος ἔφῃ «πανοῦργον τὸ ζῶον 
καὶ δυνατὸν ἐν πᾶσι τὰ ὑπὲρ λόγον πράττειν.“ ὁ δὲ oyole- 

1. ὅτε addidi. || 4. μόνος] μὲν C. || 9. παρεοτῶτος ---- ἐπιφερόμενος obscura 
sunt, nec quiequam auxilii praebet v. || 11. εὐπεῦν addidi. | ὅσαν C. | 12. βλέ- 

zopev €. | 19. φέλου C. || 23. τὸ οὐνικὸν supra o et o addito €: εὑρὼν add. 
Schneiderus. 
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' δύναμαι ἐκπιεῖν. καὶ ὁ σχολαστιχκός ,,ἐὼν δὲ μὴ ἐκπέῃς, vs" 

24 VITÀ 

στιχὸς ἔφη «δύναται ἄνϑρωπος τὴν ϑάλασσαν mu; 
Ξώνϑος λέγξε (ναέ φημι κἀγὼ γὼρ αὐτὸς τὴν ϑάλασσαν 

3 

ὁ δὲ Ξάνϑος ὅλος νενικημένος ὧν ὑπὸ τοῦ οἴνου ἔφη ..τέϑημιε 

τὰς συνθήκας ὑπὲρ παντὸς τοῦ βίου uov.* ἐπὲ τούτοις δὲ 
προβάλλοντες τοὺς δακτυλίους ἐκύρωσαν τὼς συνϑήκας. 

πρωίας δὲ γενομένης ἀναστὰς ὁ Ξάνϑος καὶ τὴν ὄψεν νιπτό- 
μενος, μὴ ἐδὼν δὲ τὸν δακτύλεον ἐζήτει. καί φησιν... ΑΙ ἔσωπε, 
τί uo. γέγονεν ὁ δακτύλιος; ὁ δὲ Αἴσωπος «οὐκ οἶδα“ 

φησίν «ἀλλὰ τοῦτο γινώσκω, ὅτε ξένος ἐγένου τοῦ βίου σου." 

Ξάνϑος ἔφη ..τέ λέγεις; “ Αἴσωπος ἔφη ..ἐπὶ τῷ χϑὲς πότῳ 

συνϑήκας ἔϑου, τὴν ϑάλασσαν ἐκπιεῖν ὑπὲρ ὅλου τοῦ βίου 
σου, καὶ τὸν δακτύλιον προεβάλλου.“ καὶ ὁ Ξάνϑος ,,πῶς 

ἄρα ἐγὼ δύναμαι τὴν ϑάλασσαν ἐχπιεῖν; ἀλλὰ δεόμαέξ σου, 
εἐὲ δυνατὸς εἶ, διὰ τῆς ἐνούσης cor ἐμπειρίας βοήϑησόν μοι, 

ἵνα διὰ προφάσεώς τινος νικήσω ἢ λύσω τὰς συνϑήκας." 
ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη .«νικῆσαε μὲν οὐ δυνατόν, λυϑῆναε δὲ 
ποιήσω. ὁ Ξάνϑος λέγει. δός uoc γνώμην, ποίῳ λόγῳ ἢ 

τρόπῳ. Αἴσωπος ἔφη ,,ὅταν ἔλϑῃ ὁ συνϑηκοφύλαξ ἅμα 
τῷ ἀντιδέκῳ cov, λέγοντες, τὴν ϑάλασσαν eina ἐκπιεῖν, μὴ 

ἀρνοῦ, ἀλλὰ ἅπερ συνέϑου ἐν οἴνῳ, ταῦτα καὶ νήφων λέγε, 
καὶ κέλευσον στρώματα παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τεϑῆναι καὶ 
κραββάτους καὶ τράπεζαν καὶ παῖδας πιγκέρνας παραστῆναι. 
ὕτων δὲ ipo, ὅτε πώντα πεπλήρωταε, τοῦ ὄχλου ἐπὲ τὴν 
ϑέαν συνδρωμόντος, ἀναπεσὼν κέλευσον πλησϑῆναε σκύφους 

ἐκ τῆς ϑαλάσσης, καὶ λαβὼν ἕνα ἐν ταῖς χερσί cov εἰπέ δήη- 
μοσέᾳ πρὸς τὸν συνϑηκοφύλακα: πῶς ἄρα τεϑεέκωαμεν τὰς 
συνθήκας; καὶ τότε ἐρεῖ gov iv& τὴν ϑάλασσαν me. 
ὁ δὲ Ξάνϑος τῷ ΑἸἰσώπῳ ἔφη «μή τε πλέον ἐρεῖ τούτου; 

ὁ δὲ ,,00* φησέ «ἀλλὰ τοῦτο μαρτύρομαι. λέγξ, ἐπειδὴ παρ᾽ 
αὐτῶν ἀντίφρασιν ἔχεις, δέξασϑαε, καὶ δημηγόρησον nco- 

ρησέῳ: ἄνδρες πολῖταε τιμιώτατοε καὶ φιλούμενοι περὶ τοῦ 
Διός τε καὶ ᾿Απόλλωνος, ἔστε κἀμοὶ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν εὔνοιών 
τινα, ἥτις καμοὶ ὠφελία γενήσεται μεγέστη καὶ ἄνεσες. 

0. δακτυλίους Schneiderus, δακτύλους C. || 8. τὸν] τὸ C. || 15. ἐνούσης 

Schneiderus, εὐνοούσης C. | 30. τοῦτο C. | παρ᾽] γὰρ παρ᾽ C. || 84. ὠφέλεια 

Schneiderus, 
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πάντως οἴδατε, ὅτε πολλοί εἰσε ποτωμοὲ καὶ χείμαρροι ἀέν- 

ψῶοι, οἵτενδς ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἐπιχέονταε καὶ διαρρέουσιν. 

ἐγὼ δὲ συνεϑέμην τοῦ μόνην τὴν ϑάλασσαν ἐκπιεῖν, 00 μὴν 

δὲ x«i τοὺς ποταμούς, οἵτενες ἐπιρρέουσιν εἰς τὴν ϑώλασσαν. 

οὕτως οὖν ὁ σχολαστικὸς ἀπελϑέτω καὶ τὰ ἐν αὐτῇ εἰσερχό- 
μένα ὕδατω ἐπιστρεψώτω, κὠγὼ τότε τὴν ϑάλασσαν ἐκπέω. 
χαὶ οὕτως τὸ ἀδύνατον ἀναλυϑήσεται.. ὁ δὲ Ξάνϑος ἐπι- 

γνοὺς τὸ συμφέρον καὶ περιχαρὴς γενόμενος χαρᾷ διεχύϑη. 
ὁ δὲ τὴν συνθήκην ϑεὶς ἅμα τοῖς ἐντιμοτέροις τῆς πόλεως 

ἐξεδέχετο τὸν Ξώνϑον. προελϑόντε δὲ τῷ Ξάνϑῳ ἐζήτει ἐκ- 
βιβασϑῆναε τὴν συνθήκην. ὁ δὲ “ἴσωπος εἶπε .,σὺ μὲν δέδου 

τὸν σὸν βίον τῷ δεσπότῃ μου" αὐτῷ γὰρ ἤδη ἡμέκενος yéyove 
ἡ ϑαάλασσα.. ὁ σχολαστικὸς ἔφῃ ,,ἐμὸς εἶ, Αἴσωπε, οὐχ ἔτι 
γὰρ Ξάνϑου." ὁ δὲ Ξάνϑος ἐκέλευσε κλίνην πρὸς τὸν αἰγεα- 
λὸν στρωϑῆναε καὶ τράπεζαν τεϑῆναι. τὸ δὲ πλῆϑος ἅπαν 

τῆς πόλεως συνέδραμεν ἰδεῖν. τοῦ δὲ Ξάνϑου ἀνακχλεϑέντος 

ἐπὶ κραββάτῳ δραμὼν Αἴσωπος καὶ σκύφον ἀναλαβὼν καὶ 
πλήσας ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐπέδωκε τῷ Ξάνϑῳ. ὁ δὲ λαβὼν 

λέγεε τῷ συνϑηκοφύλακε . εἰπὲ δημοσίῳ, πῶς τεϑείκωαμεν τὰς 

συνθήκας; ““ ὁ δὲ λέγεε ἵνα τὴν ϑώλασσαν ἐκπέῃς.“ ὁ δὲ. 
Ξάνϑος «μὴ ἕτερόν τι; ὁ δὲ ,,οὔ“ φησί. Ξάώνϑος ἔφη 

ἄνδρες πολῖται, πολλοὲ ποταμοὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ὕδωρ εἰσ- 
ἄγουσιν. ἀποκλεισώτω οὖν ὁ ἀντίδικός μου τὰ τούτων στό- 
μια, κἀγὼ νικήσω μόνην ἐχπέων τὴν ϑάλασσαν." ἀνέχραξαν 

δὲ ἅπαντες εὐφημοῦντες τὸν Ξάνϑον, ὁ δὲ σχολαστικὸς 

πεσὼν πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Ξάνϑου λέγεε μέγας εἶ, καϑη- 

γητώ, νενέίκηκάς με, παρωχαλῶ λυϑῆναε τὰς συνϑήκας." 

τοῦ οὖν ὄχλου συμπαρακαλοῦντος ἐπείσϑη ὁ Ξάνϑος λυϑῆναι 

τὰς συνθήκας. ἐλϑόντος δὲ αὐτοῦ εἰς τὴν οἰκέων, προσελϑὼν 

αὐτῷ ὁ “Τἴσωπος λέγεε «(ὁ πάντα cov τὸν (Mov περισώσας 
ἀνάξιός εἰμε τυχεῖν ἐλευϑερίας; * ὁ δὲ Ξάνϑος ὑβρέσας i&c- 

δίωξεν αὐτὸν λέγων ..τέ; μὴ γὰρ τοῦτο καὶ ἐγὼ ovx ἐνεϑυ- 
μούμην; ἔξελϑε οὖν πρὸ τοῦ πυλῶνος. καὶ ἐὰν ἴδῃς δικόρω- 
vov, ἀνάγγειλόν uoc, ὅτε καλὸν τὸ σημεῖον" δὲ δὲ μονοκόρω- 
vov, καχὴ 2) oiovooxonta.* ἐξελϑὼν δὲ ὁ Αἴσωπος καὶ ἰδὼν 

13. ἐμὸς Schneiderus, ἐμὸν C. 
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κατὰ τύχην πρὸ τοῦ πυλῶνος, εἰσελϑὼν ἀπήγγειλε τῷ Ξάνϑῳ 
καὶ προσελθεῖν παρήνει. ἐν δὲ τῷ ἐξέρχεσθαι αὐτὸν ἡ uie 
ἀπέπτη. ὁ δὲ Ξάνϑος ἰδὼν τὴν μίαν ἔφη ovx εἶπάς μοι, 
κατάρατε, ὅτε δικόρωνον εἱστήκει πρὸ τοῦ πυλῶνος; Αϊσω- 

πος ἔφη ,ναέ, ἀλλὰ uia ἀπέπτη.“ ὁ δὲ Ξώνϑος φησέ ,,ἔϑος 

ἐστί σοι, δράπετα, τοῦ χλευάζειν με.“ καὶ εὐϑέως ἐκέλευσεν 

αὐτὸν ἐχδυϑέντα τύπτεσϑαι. τυπτομένου δὲ αὐτοῦ ἐλϑών 

τις ἐπὶ δεῖπνον μέγα ἐκώλεε τὸν Ξώνϑον, ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη 
.Oluot ὁ τάλας, ἐγὼ ἰδὼν τὸ δικόρωνον ἐμωαστιγώϑην, σὺ δὲ 
μονοκόρωνον ἐδὼν ἐπὲ τρυφὴν πορεύῃ. οὐκοῦν μάτην αὲ 
οἐἰωνοσχοπέαε καὶ ὀρνεοσκχοπέαι." : 

(13) Ὁ δὲ Ξάνϑος λέγεε αὐτῷ ,,ποίησον ἡμῖν ἄριστον 
καλόν: σχολαστικοὺς γὰρ κέκληκα.“ ὁ δὲ Αἴσωπος τὰ πρὸς 
τὴν ἑστίασιν αὐτῶν εὐτρεπίσας καὶ τῆς κυρέας αἰτοῦ ἐπὶ 
τῆς κλένης ἀνακειμένης ἔφη πρὸς αὐτήν ,-πρόσεχε τῇ τραπέζῃ, 

κυρία μου, μή πὼς ἐλθοῦσα ἡ κύων καταφάγῃ τε τῶν ἐδε- 
σμάτων. ἡ δὲ πρὸς αὐτόν ,,ἄπελϑε μηδὲν περὶ τούτων 
φροντίζων" ἐμοῦ γὰρ καὶ ὁ χῶλος ὀφϑαλμοὺς ἕξει. τοῦ δὲ 
.«Ἱἱσώπου ἕτερον χρύνον ἀσχολουμένου καὶ πάλιν ἐπὶ τῆς 
τραπέζης ἐλθόντος, εὗρε τὴν κυρίαν αὐτοῦ κοιμωμένην καὶ 

τὼ ὕπισϑεν αὐτῆς ἐπὲ τῆς τραπέζης ὑπάρχοντα, xci φοβη- 
ϑεὶς μή πὼς ἡ κίων ἀνελθϑοῦσα ἀχρειώσῃ τὴν τράπεζαν, 
ἀναμνησϑεὶς καὶ τῆς κυρίας αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀνακομβώσας 

αὐτῆς τοὺς χιτῶνας καὶ τὰ ὄπισϑεν αὐτῆς γυμνώσας εἴασεν 
αὐτὴν κεῖσϑαι οὕτως. τοῦ δὲ Ξάνϑου σὺν τοῖς σχολαστι- 

χοροῖς ἐλθόντος ἀνῆλθον ἐπὶ τὸ ἄριστον. ἰδόντες δὲ αὐτὴν 

γεγυμνωμένην καὶ ὑπνώττουσαν, αἰσχυνϑέντες ἀπέστρεψαν 
τὰς ὄψεις αὐτῶν. ὁ δὲ Ξάνϑος ἔφη πρὸς τὸν Αἴσωπον ..τέ 
τοῦτο, ὦ κατάρατε; ὁ δέ φησι «δέσποτα, ἐμοῦ πρὸς τὴν 
ϑεραπείαν ὑμῶν ἡσχολημένου εἶπον τῇ κυρίῳ μου, προσέχειν 

τῇ τραπέζῃ, μή πὼς ἀνελϑοῦσω ἡ κύων καταφάγῃ τι. αὐτὴ 
δὲ ἔφη πρός με ἄπελϑε μηδὲν περὶ τούτων φροντέζων" ἐμοῦ 

γὰρ καὶ ὁ κῶλος ὀφϑαλμοὺς ἕξει. ἄρτε οὖν, ὡς ὁρῶς, κύρεξ 

μου, ὑπνοῖ. ἐγὼ δὲ ἐγύμνωσα αὐτήν, ὕπως oí τοῦ κώλου 

2. προσελθὼν C. | ἐν δὲ Schneiderus, ἐνὲ C. || malim εἰοέρχεσϑαι. || 

17. τούτων Schneiderus, τοῦτο C. || 19. ἕτερον χρόνον] ἐπὶ χρόνον aut ἐφ᾽ 

ἑτέρᾳ χρείᾳ Schneiderus. || 26. &vzA9ov vix sanum. 
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αὐτῆς ὀφϑαλμοὲ ὁρῶσι τὴν τράπεζαν.“ καὶ ὁ Ξάνϑος 
͵΄ 3 , 7 

πλειστάκις μὲ, ὦ δράπετω, ἠχοείωσας, τούτου δὲ ἀχρειότε- 
3, , 3 b! " ^ 

ρον οὔπω εἰργάσω, αἰσχύνας κἀμὲ καὶ τὴν κυρίαν σου. ἀλλὰ 
' M » 2 [74 

διὸ τοὺς κεκλημένους οὐκ ὀργισϑήσομαε" εὑρήσω γὰρ ὥραν 
ὅτε μαστιγώσω καὶ σφοδρῶς ἀπολέψω σε." 

(14) Mez' οὐ πολὺ δὲ ῥήτορας xci φιλοσόφους τοῦ 
Ξάνϑου καλέσαντος ἔφη τῷ icono .mgo τοῦ πυλῶνος 

λ Ὶ ΄ ^ - , - , - , EJ - 

σταϑεὶς μη ἐώσης τινὲ τῶν ἰδιωτῶν ἀνδρῶν εἰσελϑεῖν ἐν τῷ 

οἴκῳ μου, ἀλλὰ μόνους τοὺς φιλοσόφους.“ τῇ δὲ ὥρᾳ τοῦ 
᾿ ἀρέστου πλεέσας ὁ Αἴσωπος τὸν τοῦ οἴκου πυλῶνα ἐκαϑέζετο 

εἴσω. ἐλθόντος δέ τινος τῶν κεκλημένων καὶ χρούσαντος 

τῷ πυλῶνε ὁ Αἴσωπος ἔφη ..τέ σείξε ὁ κύων; ““ ὁ δὲ ἡγησά- 
μένος, ὅτε κύνα αὐτὸν ἀπεκώλεσεν, ὀργισϑεὶς ἀνεχώρησεν. 

οὕτως οὖν τοῦ Αἰσώπου πολλοῖς διαλεγομένου ἀνεχώρουν 
ἅπαντες, ὕβριν τὸν λόγον νομέζοντες εἶναι. εἷς δὲ ἐλϑὼν καὶ τῷ 

πυλῶνε κρούσας, ἔφη αὐτῷ ὁ Αἴσωπος ..τέ σείεε ὁ κύων;“ 

ὁ δέ quot «τὴν κέρκον.“ ὁ δὲ Αἴσωπος τοῦτον ἀκούσας 

καλῶς ἀπολογησάμενον, ἀνοίξας εἰσήγαγεν αὐτόν. ἀπελϑὼν 
δὲ πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ ἔφη ..δέσποτα, ἕτερος φιλόσοφος 

οὐκ ἦλϑε τοῦ συνεστιαϑῆναΐξ σοι el μὴ οὗτος μόνος. ὁ δὲ 

ἘΞάνϑος ἐλυπήϑη πώνυ, δοκῶν ὅτε παρελογέσαντο αὐτόν. 

τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντων αὐτῶν iv τῇ διατριβῇ, λέγουσι 
τῷ Ξάνϑῳ .καϑηγητά,. ὡς ἔοικεν ἐπεϑυμῶν τοῦ ἐξουδενῆσαε 
ἡμᾶς καὶ αἰδούμενος ἔστησας πρὸ τοῦ πυλῶνος τὸν σαπρὸν 

“ἴσωπον. ὅπως ὑβρίσῃ καὶ κύνας ἡμᾶς ἀποκαλέσῃ. καὶ ὁ 
Ξάνϑος οοραμα τοῦτο ἢ ἀληϑές; ̂  oi δὲ σχολαστικοέ,, εὲ 

ov κοιμώμεϑα, ἀλήϑειά ἐστι.“ xol ὁ EavOog .. 4ἴσωπόν τές 

μοι καλεσάτω. τούτου δὲ ἐλϑόντος λέγεε ὁ Ξάνϑος ,Aéys 

μοι, κάϑαρμα, διὼ τέ τοὺς ἐμοὺς φέλους καὶ φοιτητὰς &vri 

τοῦ μετὰ πάσης τιμῆς εἰσαγαγεῖν σε αὐτοὺς ἐν τῷ οἴκῳ μου 

τοῦ συνευφρανϑῆναέ uo. ἐξουϑένησας καὶ ὕβρισας καὶ ἀτέ- 
poc αὐτοὺς vnéorQewWuc; καὶ ὁ Αἴσωπος ..δέσποτα, οὐχὶ 

σύ μοι εἴρηχως" μὴ ἐώσης τινὲ τῶν ἀνοήτων ἀνδρῶν εἰσελϑεῖν 

8. ἀπολέψω aut ἀπολέσω Schneiderus, ἀπολέλω C. | 12. τὸν πυλῶνα 
Schneiderus. || zé σείει v, tec εὖ hie et infra C. [ 14. πολλοῖς aut πρὸς πολλοὺς 
Schneiderus, πολλοὺς C. || 23. ἐξουδενίσαι et ἐξουϑένισας infra Schneiderus. 
cerle per 9 scribere solet auctor. || 31. συνεφρανϑῆναι €. || ἀτέμους C. || 33. ov 
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ἐν τῷ οἴκῳ μου, & μὴ ῥήτορας καὶ φιλοσόφους: καὶ ὁ 

Ξάνϑος (ναί φησέ «καὶ τέ, μορμολύκιον, οὗτοι οὐκ εἰσὶ 

τῶν σοφῶν; “ ὁ δὲ “ἴσωπος ,..οὐχέ, ἀλλὰ καὶ πάνυ ἐδιῶται 

ὑπάρχουσι. τῷ γὰρ πυλῶνε τῷ σῷ προσκεχρουχότες ἐμοῦ 
ἔσωϑεν ὄντος, ἠρώτων αὐτούς" TÍ σεέξε ὁ κύων; καὶ οὐδεὶς 

ἐξ αὐτῶν ἐπέγνω τῷ ῥήματε τούτῳ τῷ συνεστιαϑέντε τῷ 
κυρίῳ αὐτοῦ." xui οὕτως τοῦ Zicomov ἀπολογουμένου ἔφη- 
σαν αὐτῷ ὀρϑῶς λέγειν. ᾿ 

(15) MO" ἡμέρας δέ τινας ὁ Ξάνϑος ἅμα τῷ dicono 
ἐπὶ τὰ μνήματα παρεγένετο καὶ τὼ ἐν τοῖς λώρναξιν ἐπιτάφια 
γράμματα ἀναγινώσκων ἐτέρπετο. ὁ δὲ Αἴσωπος ἰδὼν ἐφ᾽ 
évi λάρνακε ἀσύμφωνα στοιχεῖα κεχαραγμένα, «1. B. 4. O. 
E. Θ. X., ἐπιδείξας τῷ Ξάνϑῳ φησὲ πρὸς αὐτόν ,rí ἐστιν 

ἄρα ταῦτα, ὦ δέσποτα; ὁ δὲ ἐπιμελῶς καταμαϑὼν καὶ 
πολλὼ στρεβλωϑεὶς καὶ βιασϑεὶς οὐκ ἠδυνήϑη τὴν τούτων 

λύσιν ἐξευρεῖν, καί φησιν ..Αἴσωπε, ἠπόρησα, σὺ δὲ τὸ ζή- 
τημῶ, el δύνασαι, διωσάφησον."" ὁ δὲ πρὸς αὐτόν «δέσποτα, 

ἐὼν διὰ ταύτης τῆς στήλης ϑησαυρὸν χρυσίου oot δώσω, τέ 

μοι xe«oítz ; ὁ δὲ Ξάνϑος ἀκούσας Aéyer ,,O cocer, Alone, 

Ajw τὴν éAevÜeoíev cov καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ χρυσίου.“ ὁ δὲ 
«ἴσωπος ἀκούσας, ὄστρακον λαβὼν ἀνεπήδηδεν ἀπὸ τῆς 

στήλης βήματα τέσσαρα καὶ ὀρύξας τὸν ϑησαυρὸν ἔλαβε καὶ 
τῷ δεσπότῃ προσήνεγκε καί quot ,,δέσποτα, δός not τὴν 
ἐπαγγελίαν. ὁ δὲ Ξάνϑος «οὐ δώσω“ ἔφῃ .. ἐὼν μή uot 

φράσῃς, ποίῳ ἐπινοίῳ τὸν ϑησαυρὸν εὗρες" τὸ γὰρ μαϑεῖν 
πολὺ τοῦ εὑρήματος τιμιώτερον." ἔσωπος ἔφη ..δέσποτα, 

ὁ τὸν ϑησαυρὸν καταϑέμενος ὡς φιλόσοφος τὼ ἑπτὸὼ ἐχαρά- 
ξατο στοιχεῖα, & λέγει 4 ἀποβὰς, B βήματα, 4 τέσσαρα, 
O ὀρύξας, Εἰ εὑρήσεις, O ϑησαυρὸν, X χρυσίου.“ Ἐάνϑος 

λέγεε (ἐπείπερ τοιοῦτος εἶ πανοῦργος καὶ συνετός, οὐ τεύξῃ 
τῆς ἐλευϑερέας.“ ὁ δὲ λέγεε πρὸς αὐτόν «δέσποτα, ἀναγγε- 

λῶ τὸ χρυσίον ἀποδοϑῆναε βασιλεῖ τῶν Βυζωντέων Ζίεονυ- 

oíg.* xul ὁ Ξάνϑος «πόϑεν αὐτὸ γινώσκεις; “ «“ἔσωπος 

ἔφη ..ἐκ τῶν γραμμάτων ἐπέγνων, ὡς Aéyst .4 ἀποδὸς, B 
βασιλεῖ, 4 Διονυσέῳ, O ὃν, E εὗρες, Θ ϑησαυρὸν, X χρυ- 

Schneiderus, σοὶ C. || 6. exspectes τὸ ῥῆμα, πλὴν τοῦ συνεστεαϑέντος τῷ κυρίῳ 
μου vel μόνου. || 8. αὐτῷ] immo αὐτὸν: 



.AESOPI 99 

σίου. ὁ δὲ Ξάνϑος ἀκούσας τοῦ βασιλέως εἶναι τὸ χρυσίον 

λέγει ..«λαβὼν τὸ ἥμισυ τοῦ εὑρέματος ἡσύχασον. ΑἸΐσωπος 

ἔφη «οὐχὶ σύ uo: χαρίζῃ, ἀλλ᾽ ὁ TO χρυσέον καταϑέμενος. 
ὅμως ἄκουε" 44 ἀνελόμενοι, B. βαδίσαντες, Zl διέλεσϑε, O 
ὃν, E, εὕρατε, Θ΄ ϑησαυρὸν, X χρυσίου. ὁ δὲ ἘΞώνϑος 
,OeUoo* φησίν, εἰς τὴν οἰκέαν, ἵνα καὶ τὸ χρυσίον διελώμεϑα 
καὶ τὴν ἐλευϑερίαν λάβῃς." ἐλϑόντων δὲ αὐτῶν καὶ φοβού- 
μένος ὁ Ξώνϑος τὴν τοῦ «Αἰσώπου γλῶσσαν ἐχέλευσε βλη- 
ϑῆναι αὐτὸν εἰς τὴν φυλακήν, ὁ δὲ ϊσωπός quot «τοιαῦταί 
slow «í τῶν φιλοσόφων ὑποσχέσεις" οὐ μόνον γὼρ τὴν ἐλευ- 
ϑερέαν μου οὐ λαμβάνω, ἀλλὰ καὶ εἰς ρυλακὴν προστάώσσεις μὲ 
ἐμβληϑῆναι. ἔχε τὸ χρυσίον, μόνον δός μοι τὴν ἐλευϑερέαν." 
ὁ Ξάνϑος ἔφη ..γΚγὨενναίως καὶ καλῶς λέγεις, ἵνα τῆς ἐλευϑε- 
ρέας τυχὼν ἐσχυρότερός uoc κατήγορος γένῃ. «Τἴσωπος ἔφη 

xov ἔχεις τοῦτο εἰς ἐμὲ πρᾶξαι." 

(16) Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον συνέβη τε σημεῖον ἐν 
τῇ Σάμῳ γενέσϑαι. πανδήμου γὼρ ἑορτῆς ἀγομένης καὶ 
τῶν ϑυμελικῶν παιζομένων ἄφνω ἀετὸς καταπτὰς, τὸν δη- 

μόσιον ἁρπάσας δακτύλιον ἔρρεψεν αὐτὸν εἰς δούλου κόλπον. 
οἱ δὲ ΣΣάμιοε ϑροηϑέντες ἐν πολλῷ γεγόνασιν ἀγῶνι περὶ 
τοῦ τοιούτου σημείου. ἐκκλησίαν οὖν συναϑροίσαντες ἤρ- 
ξαντο δέεσϑαι τοῦ Ξάνϑου ὡς πρωτοπολίέτου καὶ φιλοσόφου, 
ὅπως ἂν διαλύσῃ αὐτοῖς τὸ ζήτημα τοῦ σημείου. ὁ δὲ Ξάν- 

ϑὸος διαπορῶν, αἰτήσας διωρίαν εἰσῆλϑεν εἰς τὸν ἴδιον ocxov. 
ἐν πολλῇ δὲ γενόμενος ἀϑυμέᾳ ἔμελλεν ἑαυτὸν διωχειρίσα- 
ὅϑαι, μὴ δυνάμενος τὸ ζήτημα διαλῦσαι. ὁ οὖν Αἴσωπος 
γνοὺς ὡς φιλόσοφος, μᾶλλον δὲ καὶ φιλοδέσποτος, προσ- 

ελϑὼν ἔφη τῷ Ξάνϑῳ ..δέσποτα, τέ σύννους εἶ καὶ οὕτω 

δυσφημεῖς, ὥστε κινδυνεύξδες; éuol τοῦτο προσανώϑου xci 
μὴ δυσχέραινε. ἕωϑεν δὲ προσελϑὼν εἰπὲ τοῖς Σαμίοις" 
οὐκέτε eiui ἐγὼ σημειολύτης οὐδὲ ὀρνεοσκόπος, οἰκέτην δὲ ἔχω 
πολύπειρον, καὶ αὐτὸς ὑμῖν τὸ σημεῖον διαλύσει. καὶ ἐὼν 

μὲν ἐπιτύχω, σὺ ἕξεις τὴν δόξαν, εἰ δ᾽ ἀποτύχω, ὑπὲρ δόξης 
δεσπότου ἐγὼ καϑυβρισϑήσομαι.. πεισϑεὶς οὖν ὁ Ξάνϑος 
τῷ Jioompo ἕωϑεν προϑύμως ὑπήντησεν εἰς τὸ ϑέατρον, 

ὅ. εὕρατε] εὕρατε ἐνθάδε C. | 6. διελώμεθα Schneiderus, cov ἑλώμεϑα 
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καὶ στὰς ἐν τῷ μέσῳ ἔφη rovg λόγους, obg ὑπέδειξεν αὐτῷ 
ὁ Αἴσωπος. oí δὲ εὐϑέως παρεκάλουν τὸν Αἴσωπον ἐλϑεῖν. 

τοῦ δὲ ἐληλυϑότος καὶ στάντος εἰς τὸ μέσον κατανοήσαντες 

oí Σάμιοι τὴν τούτου μορφήν, ἐμπαίζοντες αὐτὸν ἔλεγον 
"αὑτῇ ἡ ὄψις σημειολυτεῖ; ἐκ τοῦ σαπροῦ τούτου τι ἀγαϑὸν 

ἀκουσώμεϑα;“ καὶ ἤρξαντο γελῶν. ὁ δὲ Αἴσωπος ἐφ᾽ ὑψη- 
λοῦ τόπου στὰς καὶ τὴν χεῖρα τῷ ὄχλῳ κατασείσας ἤτησεν 
ἡσυχέαν γενέσϑαε, σιγῆς δὲ γενομένης ἔφη ((ὄνδρες Σάμιοι, 

τί μου σκώπτετε τὴν ϑέαν; οὐκ εἰς τὴν ὄψιν δεῖ ἀποβλέπειν, 

ἀλλ᾽ εἰς τὴν διώνοιαν" πολλώκις γὰρ κακίστην μορφὴν ἡ φύ- 
σις δέδωκε καὶ σώφρονα νοῦν" οὐδ᾽ εἰς τὴν ἀρετὴν τῶν 

κεραμίων σκοπεῖν δεῖ, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἔνδοϑεν τοῦ οἴνου γεῦ- 
σιν. ταῦτα οὖν χαὶ τὼ τοιαῦτα ἀκούσαντες OÍ ὄχλοε δεε- 
πόππυζον εἰς ἀλλήλους λέγοντες, 4ἴἔσωπε, δυνάμενος λέγειν 

τῇ πύόλεε λέγε.“ ὁ δὲ γνοὺς ἑαυτὸν ἐπαινούμενον μετὰ müg- 
ρησέας ἔφη ,,(ἄνδρες Σάμιοι, εὐκαταφρονήτους ἡ ἀμορφέα 

ἑἴωϑε ποιεῖν τὸν νοῦν ἔχοντας σώφρονω καὶ ὄντας εὐγενεῖς 

τῷ λαλεῖν" καὶ γὰρ ἐν ἀκάνϑαις φύεται κώλλεστα ῥόδα." οἱ 
δὲ ὄχλοι πεισϑέντες αὐτοῦ τῇ πεϑανολογέῳ εἶπον ,,()λώρσεε, 
icons. καὶ εὐψύχει λέγων: καλῶς λέγεις.“ ὁ δὲ Αἴσωπος 

σιγὴν αἰτήσας εἶπεν (ἄνδρες τέμιοι, ἐπεὶ ἡ τύχη φιλόχαλος 
οὖσα ἀγῶνα δόξης τέϑεικε δεσπότῃ τὲ καὶ δούλῳ, καὲ ὁ μὲν 

δοῦλος ἐὼν ἀμείνω τοῦ δεσπότου φανῇ, τὰς διῶ μαστέγων 
λήψεται ὕβρεις. ἐὼν οὖν uoc δὲ ἐλευϑερίας τὴν παρρησέαν 

25 χαρίσησϑε, μετὼ πάσης ἀδείας κἀγὼ φράσω ἅπαντα τὼ ζη- 

90 

τούμενα."" oi δὲ ὄχλοι παμπληϑεέ τὲ καὶ ὁμοϑυμαδὸν ἔκραζον 

»ἐλευϑέρωσον ΑἸἴσωπον, ὑπώκουσον Σαμίοις, χάρισαε τῇ 

πόλει τὴν ἐλευϑερίαν.. ὁ δὲ Ξάνϑος ,,ovx ἐλευϑερῶ δοῦλον“ 
ἔφη ,,ὐλέίγον uot συγκαταζήσαντα χρόνον.“ ὁ δὲ πρύτανις 
ἔφη ,,ἐἂν μὴ τῷ πλήϑεει ὑπακούσῃς, ποιήσω αὐτὸν ἐγὼ ἀπε- 
λεύϑερον τῆς Ἥρας, καὶ τότε ἕσταε col ἰσότεμος.““ oí δὲ 
φίλοι συμβουλεύοντες τῷ Ξώνϑῳ ἔλεγον ,.ἐλευϑέρωσον αὐτὸν. 

ἐὰν γὰρ τῆς Ἥρας ἀπελεύϑερος γένηται, ἐλευϑερεκὰ 
» 7 ^ » ' t , , H s ἐν 

ὅχει δίκαια καὶ ἕσταε σοὶ ὁμότιμος. αἀναγκασϑεὶς οὖν ὁ 

7. χεῖραν €. || 9. 09x — διάνοιαν] vid. p. 17, 23. || 17. εὐγενεῖς Schneiderus, 

εὐγεννεῖς €. | 22. post μὲν nonnulla deesse videntur. | 29. συγκαταξήσαντα 

Schneiderus, ἐκατατήσαντα (ἐγκαρτερήσανταϑ) C. || 34. ὁμοτέμιος C. 
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Ξάνϑος ἔδωκε τὴν ἐλευϑερίαν, καὶ ὁ κῆρυξ ἐβόα... Ξάνϑος 
ΖΔΙεξισράτους φιλόσοφος Σ᾽ αμέοις ΑἸ ἴσωπον ἐλευϑεροῖ.“ καὶ 
ἐπληρώϑη τότε τοῦ Αἰσώπου ῥῆμα τὸ «ἄκων εἰς ἐμὲ ἔχεις 
τοῦτο ποιῆσαι. τούτου “δὲ γενομένου ἐλϑὼν εἰς μέσον 4- 
σῶπος καὶ σιγὴν αἰτήσας ἔφη («ἄνδρες φιλόσοφοι, ἐπεὶ ὁ 
ἀετός ἐστι τῶν ὀρνέων κύριος, ὡς βασιλεὺς τῶν ἀν ϑρώπων, 

τὸν δὲ ἀπὸ τῶν νόμων στρατηγικὸν δακτύλιον ἁρπάσας 
ἔβαλεν εἰς δούλου κόλπον, τὶς τῶν νῦν βασιλέων βουλεύεταε 
ὑμῶν τὴν ἐλευϑερίαν χαταδουλῶσαε χαὶ τοὺς τῶν ϑεῶν 
νόμους ἀκυρῶσαι." 

(17) Ταῦτα ἐν τῷ ϑεάτρῳ παρὼ τοῦ Αἰσώπου ἀκού- 
σῶντες οἱ Σάμιοι περίλυποε γεγόνασι. καὶ ἐδοὺ παραχρῆμα 
γραμματοφόρος ἐν χλαμύδε διαλεύκῳ ἤκεε ἐπιζητῶν τοὺς ἄρ- 

χοντῶς ΣΙαμέων: μωϑὼν δὲ ἐκκλησέων γένεσϑαε παρΐξε εἰς 

τὸ ϑέατρον xci εὐϑέως δέδωκε τὰ τοῦ βασιλέως γράμματα. 
λύσαντες δὲ εὗρον οὕτως »Kooicog βασιλεὺς Ζ“Ζυδῶν Σ:αμέων 

ἄρχουσε, βουλῇ καὶ δήμῳ χαίρειν. κελεύω δὲ ὑμᾶς φόρους 
uoL παρέχειν καὶ τέλη χορηγεῖν" ἐὼν δὲ μὴ πεισϑῆτε, ὅσον 
ἡ ἐμὴ ἰσχύξε βασιλεία, τοσοῦτον ὑμᾶς βλάψω.. ἐβουλεύ- 
σαντο οὖν ἅπαντες ὑπήκοοι τῷ βασιλεῖ γενέσϑαε, ὅμως συν- 
oigov εἶναι τὸν Αἴσωπον ἐρωτῆσαε, τὸ τέ δεῖ αὐτοὺς ποι- 

σαι. ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη «τῶν ἀρχόντων ὑμῶν πεισϑέντων 
φόρους τῷ βασιλεῖ παρέχειν γνώμην μὲν οὐ δώσω, λόγον δὲ 
ἐρῶ ὑμῖν, καὶ τὸ συμφέρον γνῶτε. ἡ τύχη δύο ὁδοὺς ἔδειξεν 
ἐν τῷ βίῳ, μίων μὲν ἐλευϑερίας, ἧς ἡ ἀρχὴ τραχεῖα καὶ 

δύσβατος, τὸ δὲ τέλος ὁμαλὸν καὶ ἔσον, ἑτέραν δὲ δουλείας, 

ἧς ἡ ἀρχὴ πεδινὴ καὶ λεῖα, τὸ δὲ τέλος ἐπώδυνον καὶ σκλη- 

ρόν.“ ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Σάμιοι καὶ τὸ συμφέρον γνόν- 
τὲς ἀνεβόησαν λέγοντες ἡμεῖς ἐλεύϑεροε ὄντες δοῦλοε οὐ 
γινόμεθα, καὶ σκληρῶς τὸν ἀποκχρισιάριον ἀπέπεμψαν. 
ὁ δὲ διωχϑεὶς ἀπήγγειλε KooíoQ τῷ βασιλεῖ ἅπαντα τὼ γε- 
ψόμενα. ὁ δὲ Κροῖσος ἀκούσας ἐταρώχϑη καὶ ἐβουλεύσατο 

πρὸς ὑπόδειγμα τῶν ἄλλων τὴν Σάμον κατασκάψαι. ὁ δὲ 
ἀποχρισιάρεος ἕφη τῷ βασιλεῖ ,,οὐ δύνωσαι, δέσποτα, ΣΣα- 

2. δεξίκρατος xoi φιλ. C. | 5. φιλόσοφοι] immo Σάμιοι. [ 7. τὸν] ὃν C. ] 

νόμων] an βωμῶν | 13. χλαμίδε C. || xov C. || 20. συνοῖοον εἶναι v, avr- 

εἶδον τοῦ καὶ C. || B4. Σαμίους Schneiderus, Σαμίοις C. 
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μίους ὑποτάξαε τοῦ “Αἰσώπου αὐτοῖς γνώμας διδόντος. 
δύνασαι οὖν δόλῳ πέμψαι πρεσβευτὰς καὶ αἰτῆσαι παρ᾽ αὐ- 
τῶν τὸν ἔσωπον δέσμιον, ὑποσχόμενος ἀντ᾽ αὐτοῦ χάριτας 
δοῦναι καὶ φόρους μὴ λαβεῖν, καὶ ἔσως τότε δυνήσῃ ἐγκρα- 
τῆς αὐτῶν γενέσϑαι.“ ὁ δὲ Κροῖσος ἀρεσϑεὶς τοῦ σκόπου 
ἕνω τῶν ἀρχόντων ἔστειλεν εἰς τὴν Σάμον, ὁ δὲ παραγενό- 

μένος καὶ ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔπειϑε τοὺς Σ:αμίους ἔκδο- 

τον δοῦναι τὸν ΑἸἴσωπον. ὁ δὲ Αἴσωπος εἰς μέσον ἐλϑὼν 
καὶ σιγὴν αἰτήσας ἔφη οἀνδρὲς Σάμιοι, xcuoi πόϑος ἐστὶ 
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ βασιλέως γενέσϑαι. ϑέλω δὲ λόγον 

ὑμῖν εἰπεῖν. καϑ' ὃν καιρὸν ἣν ὁμόφωνα τὰ ζῶα, πόλεμον 
ἔσχον οἱ λύκοι μετὼ τῶν προβάτων. oí οὖν λύκοι κατεδὺυ- 

νάστευον. τῶν δὲ κυνῶν συμμαχησάντων τοῖς προβάτοις 

ἀπεσόβησαν τοὺς λύκους. oi δὲ λύκοι ἕνω πρέσβυν ἀποστεί- 
λαντὲς πρὸς τὼ πρόβατα εἶπον" ἐὰν ϑέλητε μετ᾽ εἰρήνης ζῆν 
καὶ πολέμου ὑποψίαν μὴ ἔχειν, ἔκδοτε ἡμῖν τοὺς κύνας. TO 

δὲ πρόβατα μωρὼ ὄντα ἐπείσϑησαν τοῖς λύκοις καὶ παρέδω- 
χαν τοὺς κύνας. Oi δὲ λύκοι τοὺς κύνας διασπαράξαντες 

εὐκαίρως διέφρϑειραν καὶ τὼ πρόβατα. ὁ μῦϑος οὖν ἔδειξε, 
μὴ εἰκῆ τοὺς εὐχρήστους προδιδόναε." : 

(18) Οὲ δὲ Σ άμιοε τὰ τοῦ πράγματος κατανοήσαντες 
ἡβουλήϑησαν rov Αἴσωπον κατασχεῖν, ὁ δὲ οὐκ ἠνέσχετο 
μεῖναι, ἀλλὰ uere τοῦ πρεσβευτοῦ συμπλεύσας ἀφίκετο πρὸς 
τὸν βασιλέα Kooicov, καὶ εἰσελϑὼν ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ. 
ὁ δὲ βασιλεὺς ἰδὼν τὸν Αἴσωπον ἠγανάκτει λέγων, ἴδε τές 
ἐκώλυσέ μὲ τοσοῦτον μὴ ὑποτώξαε λαόν; «“ἔσωπος ἔφη 

»μέγιστε βασιλεῦ, οὐ βέῳ οὐδ᾽ ἀνάγκῃ ἑλκόμενος ἧκον πρὸς 

σέ, ἀλλ᾽ αὐτοβούλως πάρειμι. ὅμοια δὲ πάσχετε oi ἐξ ἀκοῆς 
ὀργιζόμενοι τοῖς αἰφνιδίως τραυματιζομένοις καὶ ἀνακράζουσε. 

καὶ τὰ μὲν τραύματα ἐπιστήμῃ ἰατρῶν ὑγιώζεται, τὴν δὲ σὴν 
ὀργὴν ὁ ἐμὸς ϑεραπεύσει λόγος. ἐὰν γὰρ ἐγὼ αὐτοϑελὴς 
ἐλϑὼν πρὸς σὲ παρὰ τοῖς ποσέ cov ἀποϑάνω, καταγράώψω 

cov τὴν βασιλείαν εἰς ἐλάττωσιν γενέσϑαι. τοὺς γὼρ φίλους 
σου ἀναγκάσεις ἐναντίας σοι γνώμας συμβουλεύειν. ἐὼν γὰρ 

2. πρεσβύτας C. | 11—20. fabula est 237. ed. Cor. || 11, ὁμόφωνα supra 

φρονὰ addito C. || 14. zoéofw C. | 15. ϑέλετε C. || 29. ἀναγκάξουσε €. | 
30. ἐπιστήμη €. | 32. καταγράψω] an καταγορεύσωϑ i 
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τὰ τοιαῦτα συμβουλεύοντες κακῶς παρὰ σοὶ κρένωνται. πάών- 

rore ἐνωντία cor ἐροῦσιν. οἱ δὲ ταχὺ ἐμπιστεύοντες λόγοις 
ὥσπερ τῶ κενὼ τῶν ἀγγείων τοῖς ὠταρίοις εὐβάστακτα εὑρέ- 
σχοντῶι. ὅμως ἄκουσον. ἄνϑρωπος πένης ἀκρέδας ϑηρεύων 
ἤγρευσε καὶ τὴν εὔλαλον τέττιγα τὴν τερετέστριων καὶ ἤϑε- 5 
λὲν ἀποχτεῖναι. ἡ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπε μὴ μώτην ἀποκτείνῃς; 
οὐ στάχυν ἀδιχῶ, ovx ἀκρεμόνωα βλάπτω, συνϑέσεε δὲ τῶν 
πτερῶν καὶ ποδῶν cguovíz χρηστὰ φϑέγγομαι ὁδοιπόρους 
τέρπουσω, φωνῆς δὲ πλεῖον παρ᾽ ἐμοὶ οὐδὲν εὑρήσεις. ὁ δὲ 
ταῦτα ἀκούσας ἀφῆκεν αὐτήν. καγὼ, βασιλεῦ, δέομαέ cov 10 

τῶν ποδῶν, μὴ εἰκῇ ἀποχτείνης" οὔτε γὰρ δυνατός elu£ τενῶ 

ἀδικῆσαι, ἐν εὐτελείῳ δὲ σώματος χρηστὼ φϑεγγόμενος βίους 

μερόπων ὀφέλλω.“ ὁ δὲ βασιλεὺς ϑαυμώσας, ἅμα δὲ καὶ 
συμπαϑήσας αὐτῷ ἔφη icons, ἐγώ σοι τὸ ζὴν οὐ δέίδωμε, 

ἀλλ᾽ ἡ μοῖρα. ὃ δὲ ϑέλεις, αἴτησαέ μου καὶ λήψη.. ΑἸἴσω- 15 

πος ἔφη ..δέομαέ σου, δέσποτα, διαλλάγηϑε ΣΙ αμέοις.“ εἰπόν- 

τος δὲ τοῦ βασιλέως ..κατήλλαγμαε": προσπεσὼν ὁ Αἴσωπος 

ηὐχαρίστησε. συγγράψας οὖν τοὺς ἐδίους μύϑους τοὺς μέχρι 

καὶ νῦν ἀνωγινωσκομένους κατέλιπε τῷ βασιλεῖ. καὶ λαβὼν 

παρ᾽ αὐτοῦ γρώμματα πρὸς τοὺς Σ:Ιαμέίους, ὡς ἕνεκεν dicoi- 90 
σοὺ κατηλλώχϑη αὐτοῖς, καὶ πολλά τὲ καὶ καλὰ δῶρα παρὰ 
τοῦ βασιλέως εἰληφώς, πλεύσας ἤἦλϑεν εἰς τὴν Σάμον. ὡς 

οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ΣΣώμιοι, στέμματα καὶ χοροὺς ἤγειραν 
εἰς τὴν πόλεν. ὁ δὲ ἐχκλησέαν ἐπιστησόμενος ἀνέγνω αὐτοῖς 
τὰ τοῦ βασιλέως γρώμματα, δείξας αὐτοῖς ἀνταμοιβὴν τῆς 25 
παρ αὐτῶν γενομένης ἐλευϑερίας ἐπ᾿ αὐτόν. oi δὲ Σάμιοι 
ἐὐεργετηϑέντες τιμὼς καὶ τέμενος αὐτῷ ἐψηφέσαντο, καλέ- 

σαντες τὸν τόπον ἐκεῖνον Αἰἰσώπειον. 

(19) Merz δὲ ταῦτα ἐξελϑὼν παρεπορεύετο τὴν oixov- 
μένην καὶ ἐν τοῖς ἀκροατηρίοις διελέγετο. παραγενομένου δὲ 30 

αὐτοῦ ἐν Βωβυλῶνε καὶ τὴν ἑαυτοῦ ἐπιδειξωμένου σοφέαν, 

4 — 10. fabula est 344. ed. Cor. || 4. ἀκρίδας Schneiderus, ἀχρίδας C. || 

9. πλεῖον Schneiderus, πλείω C. || 13. ὀφέλλων C. || 15. μοι C. | 21. κατηλ- 
λάχϑη Schneiderus , κατηλλάχϑανι C. || xai καλὰ add. Schneiderus. | 23. ἐφό- 

ρέσαν post στέμματα addi voluit Schneiderus: στέμματά Tt αὐτῷ προσ- 

ἤνεγκαν xai χοροὺς αὐτῷ συνεστήσαντο v. || 26. παρ᾽ αὐτῶν aut περὲ αὐτὸν 
Schneiderus, z«o' αὐτὸν C. 
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μέγας ἐγένετο παρὰ “Ἰυχκούργῳ τῷ βασιλεῖ. ἐν ἐκείνοις γὰρ 
τοῖς καιροῖς οἱ βασιλεῖς εἰρηνεύοντες πρὸς ἀλλήλους χαὶ τερ- 

πόμενοε προβλήματα φιλοσοφικὼ διὼ γραμμάτων ἔστελλον 
πρὸς ἀλλήλους, καὶ oí μὴ διαλυσάμενοι φόρους παρεῖχον τοῖς 

προτιϑεμένοις. ὁ δὲ “ἴσωπος τὰ στελλόμενω τῷ «““υκούργῳ 
προβλήματα ἐπιλύων εὐδοκιμεῖν ἐποίει τὸν βωσιλέα, αὐτὸς 
δὲ διὰ τοῦ “υκούργου roig βασιλεῦσε προβλήματα ἔπεμπε. 
καὶ μὴ δυνάμενοι λῦσαι φόρους τῷ “υκούργῳ παρεῖχον, καὶ 
οὕτως ἡ τῶν Βαβυλωνέων προέκοπτὲ βασιλεία. ὁ δὲ «ἔσω- 
πος ἄτεκνος ὑπώρχων ἐδιοποιήσατο παῖδα τῶν εὐγενῶν ὀνό- 
ματι Acvov, ὃν καὶ προσήνεγπξ τῷ βασιλεῖ ὡς οἰκεῖον τέκνον, 
προπαιδείωαν πᾶσαν διδώξας σοφίαν. ὁ δὲ 4ivog γαμητεῶν 
τῶν τοῦ βασιλέως παλλακῶν μιᾷ συνεπλάχη. γνοὺς δὲ ὁ 
“Αἴσωπος πικρὸν αὐτῷ ἠπείλησε ϑάνατον. ὁ δὲ Αἶνος φόβῳ 
συσχεϑεὶς ψευδέσε λόγοις ὑποβάλλει τὸν Αἴσωπον πρὸς τὸν 
βασιλέα. γράψας γὰρ πλαστὴν ἐπιστολὴν ὡς ἐκ τοῦ dico 
που πρὸς τοὺς ἀντιδίκους “υκχούργου ὡς ἐκείνοις βοηϑοῦν- 

τος x«i σφραγέίσας τῷ τοῦ «Αἰσώπου δαχτυλίῳ ὑπέδειξε τῷ 

“Πυχούργῳ, ὁ δὲ βασιλεὺς πεισϑεὶς τῇ σφραγῖδε καὶ ὀργε- 
σϑεὶς τῷ Jioc no παραχρῆμω ἀνεξετάστως ἐκέλευσε τῷ Ἕρ- 
μέππῳ τοῦτον ὡς προδότην ἀποκτεῖναι. ὁ δὲ Ἕρμιππος φέλος 
ov τοῦ «Αἰσώπου ἔκρυψεν αὐτὸν ἐν τάφῳ μηδενὸς συνειδότος 

καὶ ἔτρεφεν αὐτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ. ὁ δὲ “νος ἀπέλαβε τὴν 
τοῦ Ziocmnov διοίκησιν πᾶσαν. μετὰ δὲ χρόνον τενὰ ἀκούσας 
Μεκτεναβὼ vov Αἴσωπον τεϑνηκέναι, ἔστειλεν ἐδ “γύπτου 
πρὸς τὸν “Ἰυκοῦργον δε’ ἐπεστολῶν ζητήματα προβλημάτων 
ἔχοντα οὕτως" ..Νεκτεναβὼ βασιλεὺς ““ἐγυπτίων “υκούργῳ 
βασιλεῖ Βαβυλωνέων zatosw. ἐπειδὴ ϑέλω οἰκοδομῆσαε πύρ- 
γον μήτε γῆς μήτ᾽ οὐρανοῦ ἁπτόμενον, ἀπόστειλόν μοε τοὺς 
μέλλοντας τὸν πύργον ἐποικοδομεῖν καὶ τὸν ἀποχρινόμενόν 
uoc εἰς ὅσα ἄν καὶ ἐρωτήσω, καὶ λώβε παρ᾽ ἐμοῦ ὑπὲρ ὅλης 
τῆς ὑπ᾽ ἐμαυτὸν ἐνορίας φόρους ἐτῶν δέκα" εἰ δ᾽ ἀπορεῖς, 
πέμψον uo. ὑπὲρ mons τῆς ὑπὸ σὲ γῆς φόρους ἑτῶν δέκα." 
ταῦτα otv ἀκούσας “υχοῦργος περίλυπος γέγονεν ἐπὶ τῇ τοι- 

1. «Ἱυκήρῳ v. || 11. -4ivov habet etiam Planudea cod. Vindob. ph. gr. 192, 
Aivov cod. Vindob. th. gr. 128 (vid. supr. p. 4), Ἔννον v. | 23. ἀπέλαβε aut 

ὑπέλαβε Coberus, πέλαβε C. 
^. 
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αύτῃ ἀποτομίᾳῳ lVexreve(ko, καὶ συγκαλέσας τοὺς ἑαυτοῦ 
φέλους ἅπαντας ἔφη ..Σὲ δύνωσϑε διαλῦσαι τὸ τοῦ πύργου 

ζήτημω, διωσαφήσατέ μοι.“ πάντων δὲ ἀπορησάντων καϑέ- 
σας αὐτὸς εἰς τὸ ἔδαφος ἐϑρήνει τὸν Αἴσωπον καὶ στενώζων 
ἔλεγε ,TOV κίονώ μου, τὸν κίονα τῆς βασιλείας ἀπώλεσα διὰ 

τὴν ἀβουλέων μου. ποία ue εἱμαρμένη ἐζώγρησεν ἀπολέσϑαε 
τὸν iíccomov; ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἕομιππος, ὅτε περέλυπος qv 
ὁ βασιλεὺς διὰ τὸν ΑἸἴσωπον, ϑέλων τὸ ἑαυτοῦ ἁμάρτημα 
εὔκαιρον δεῖξαι, προσελϑὼν τῷ βασιλεῖ εἶπε «δέσποτα βασι- 
λεῦ, μὴ οὕτως κατάώλυπος γίνου: τὴν γὰρ ἀπόφασιν, ἣν ἔδω- 
κας τῷ diamo, ἐγὼ οὐκ ἐποίησα, εἰδὼς ὅτε μετώμελον ἔχεις. 

γνωστὸν ἔστω cot, βασιλεῦ, ὅτε ὁ Αἴσωπος ζῇ. ἀλλὰ διὰ 
τὸν βασιλικὸν νόμον ζῶντα αὐτὸν εἰς τάφον ἔβαλλον, τρέφων 
αὐτὸν ἄρτῳ καὶ ὕδατι. ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ἐξ 
ἀνελπίστων χαρᾶς πλησϑείς, ἀναστῶς ἀπὸ τοῦ ἐδάφους 
ἠσπάσατο τῷ στόματι τὸν Ἥρμιππον καί φησε,.εἴϑε ἡδυνά- 
μην τὴν σήμερον ἡμέραν αἰωνίαν ποιῆσαε, ἐὰν ἀληϑεύῃς, ὅτε 

““ἴσωπος ζῇ" ἐκεῖνον γὰρ τηρήσας τὴν ἐμὴν ἐτήρησας βασι- 
Aetev.* χαὶ παραχρῆμα κελεύεε αὐτὸν κληϑῆναι. παραγενο- 

Ζ ^ , , el ^ / N ' 

μένου δὲ τοῦ Αἰσώπου ἐν ῥύπῳ καὶ κόνει διὰ τὴν χρόνιον. 
κάϑειρξιν ἀποστραφεὶς ὁ βασιλεὺς ἐδάκρυσε, καὶ αὐτίκα 
ἐκέλευσεν αὐτὸν λουσάμενον ἀλλάξαι. ὁ δὲ Αἴσωπος εἰς 

αὐτὸν γενόμενος κατασταϑεὶς ἠσπώσατο τὸν βασιλέα, καὶ 
ἀπελογέσατο ὑπὲρ ὧν κατηγόρησεν αὐτοῦ Αἶνος ὁ παρ᾽ «i- 
τοῦ υἱοποιηϑείς. τοῦ δὲ βασιλέως μέλλοντος τὸν Αἦνον ἀνε- 3: 

λεῖν ὡς εἰς πατέρα ἀσεβήσαντωα ἡτήσατο ὁ Αἴσωπος αὐτὸν 
συγχωρῆσαε, εἰπὼν μὴ τεϑνεῶτα αὐτὸν ἕξειν" εἰς ἑαυτὸν γὼρ 
τῆς αἰσχύνης ἔχειν ἔρη τὸν ϑάνατον. ἐκείνῳ οὖν τὸ ζῆν 

συγχωρήσας ὁ βασιλεὺς τῷ Αἰσώπῳ ἔφη .Aefov τὴν ἐπε- 
στολὴν τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου ἀνάγνωθι. ἐπιγνοὺς δὲ ὁ 
“ἴσωπος τὸ ζήτημα μειδιάσας ἔφη ..«ἀντέγραψον αὐτῷ: ἐὰν 
ὁ χειμὼν παρέλϑῃ, πέμψω cor τοὺς τὸν πύργον οἰκοδομή- 
σοντῶς καὶ τὸν ἀποκριϑησόμενόν cor^ γράψας οὖν ταῦτα 
ὁ βασιλεὺς ἀπέλυσε τοὺς πρέσβεις τῶν Αἰγυπτίων, τῷ δὲ 
Jiodmo ἅπαντα τὼ αὐτοῦ ἀποδοὺς καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς διοί- 

6. ἀπωλέσϑαει C. || 11. ἔχεις} immo ἕξεις. || 24. αὐτῷ C. || 27. εἰπὼν] 

malim ὅπως et mox ἕξει. || 28. τῆς] an τὸ aut v: τῆς || 31. αὐτὸν C. 
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κησιν τῶν πραγμάτων ἐνεχειρέσατο, δοὺς αὐτῷ καὶ τὸν Atvov 
ἔκδοτον. ὁ δὲ λαβὼν αὐτὸν ἐνουθέτει λέγων ,,(ἐπάκουσον 
τοὺς ἐμοὺς λόγους, τέκνον, καὶ φύλαξον ἐν τῇ καρδέῳ cov, 
κἀν μέχρε τοῦ viv οὐ δικαίας uot χώριτας ἀνταπέδωκας. 
πάντες ἐσμὲν τοῦ νουϑετεῖν σοφοί, αὐτοὶ δὲ ἁμαρτάνοντες 

οὐ γινώσκομεν. ἄνϑρωπος ὧν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης" 
αἱ ταύτης γὼρ δόσεις οὐκ εἰσὶν ἔμμονοι. πρὸ πάντων σέβου 

τὸ ϑεῖον, τὸν βασιλέα δὲ τίμω. ἄνϑρωπος ὧν ἀνθρώπινα 
φρόνει" ἄγεε γὰρ τὸ ϑεῖον τοὺς κακοὺς πρὸς τὴν δέκην. 

ἄδικον τὸ λυπεῖν ἑκουσίως τοὺς φίλους, τὰ δὲ συμβαίνοντα 
ἀνδοὶ γενναίως δεῖ φέρειν. τοῖς ἐχϑροῖς cov δεινὸν σεωυτὸν 
παρασκεύαζε, ἵνα μὴ καταφρονήσωσέ cov, τοῖς δὲ φίλοις 

πρᾷον καὶ μεταδοτικόν, ivo; εὐνοϊκώτεροέ σοι γίνωνται. τοὺς 
ἐχϑρούς σοὺ εὔχου ἀρρωστεῖν καὶ πένεσϑαι, ἵνα ἀδυνατῶσι 
βλάπτειν σὲ, τοὺς δὲ γίλους κατὰ πάντα εὐτυχεῖν ϑέλε. τῇ 
συγκοίτῳ cov χρηστὰ ὁμίλει, ὕπως ἄλλου ἀνδρὸς μὴ ζητήσῃ 
πεῖραν λαβεῖν" κοῦφον γάρ ἐστε τὸ γυναικεῖον γένος καὶ κολα- 

κευόμενον ἐλώττω φρονεῖ χακώ. πώντω δεινὸν ὥνδρα φρεῦγξ, 
ἐπιστάμενος ἰσχυρότερον αὐτοῦ ἀνταγωνιστὴν μὴ εἶναι. ἀνὴρ 

πονηρὸς δυστυχεῖ κἂν εὐτυχῇ. ὀξυτέραν τοῦ λέγειν κτῆσαι 
τὴν ἀκοήν, τῆς δὲ γλώττης σου ἐγκρατὴς γίνου. ἐν οἴνῳ μὴ 

2. ἐνουϑέτει €. || haec adhortatio partim consarcinata est ex antiquis 
trimetris: plerosque indagavi atque indicavi, reliquos indagent alii. I 5. πάν- 

τες — γενώσχομεν] ἅπαντές ἐσμὲν εἰς τὸ νουϑετεῖν σοφοί, αὐτοὶ δ᾽ ἄμ. οὗ y. 

in Menandri sent, monost. 46 ed. Meinek. (com. gr. fr. 4. p. 341): Euripidi tri- 

buunt Stob. 23, 5. et Arsen. p. 72, qui alterum versum sic exhibent, αὐτοὶ 

δ᾽ ὅταν σφάλωμεν οὐ y. cf. Eurip. frg. 862 Wagn. || 6. ἄνϑρωπος — τύχης] 

Menand. sent, 8. Hippothoonti tribuit Stob. 22, 25. | 7. certe ταύτης γάρ ciat» 
αἱ δόοεις οὐκ ἔμμονοι. | o^£gov τὸ Otiov] admodum vulgare est. cf. Menand, 
sent. 229, 474, septt. sapp. sentt. | 8. ἄνϑρωπος --- φρόνει] ἄνθρωπον ὄντα δεῖ 

φρονεῖν ràvOgoztwvo, Menand. sent. 1. || 9. ἄγει — δίκην, omisso yag, Menand, 
14. cf. Stob. ecl. phys. 1. p. 128. | I0. ἄδικον — φίλους] ἄδικον τὸ λυπεῖν τοὺς 

φίλους ἑκουοίως Menand. 9. | τὰ — φέρειν] ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως 

φέρειν Menand. 13. | 12. καταφρονήσουσι Ὁ. | 19. co: Schneiderus, gov 
C. | 15. τοὺς — ϑέλε] σὺν toic φύλοισον εὐτυχεῖν ἀεὶ ϑέλε Menand, 488. | 

16. ὅπως — γένος] versus fuisse videntur ἵν᾿ ἀνδρὸς ἄλλου μὴ ποϑῇ (θέλῃ 

cod. Vindob., vid, supr. p. 4. adn. v. 12) πεῖραν λαβεῖν" κοῦφον γάρ ἔοτε 
πᾶν γυναικεῖον γένος, vel similes. || 18. πάντα --- φεῦγε] δόλεον γὰρ ἄνδρα 

φεῦγε παρ᾽ ὅλον τὸν βίον Menand. 131. cf. Boisson. Anecd. 1. p. 12. | 19. ἀνὴρ 

— εὐτυχῇ] Menand. 19. [| 21. τῆς - γίνου] γλώσσης μάλιστα πανταχῆ πειρῦ 
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βαττολόγεε σοφίαν ἐπιδεικνύμενος" ἀκαίρως γὰρ κατασοφι- 
ζόμενος διωγελασϑήσῃ. τοῖς εὖ πράττουσι μὴ φϑόνει, ἀλλὰ 
σύγχαιρε" φϑονῶν γὰρ μᾶλλον σαυτὸν fAcWec. τῶν oixe- 
τῶν cov ἐπιμελοῦ ἐπιδιδόναε ἀφϑόνως, ἵνα μὴ μόνον ὡς κύ- 
Quov, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐεργέτην ἐντρέπωνται. ϑυμοῦ πράτει, 
μὴ φρενῶν ἔξω πέσης" ἀεὶ δὲ τὸ φρονεῖν αἴτεόν ἐστι τοῦ 
πλουτεῖν. παρηχμακὼς μανϑάνεξιν μὴ αἰσχύνου τὰ κρεέτ- 
τονῶ" βέλτιον γὰρ ὀψιμωϑῆ καλεῖσϑαε ἢ παντελῶς ἀμαϑῆ. 
τῇ γυναικέ σου μηδέποτε ἀπόρρητα φϑέγγου" eel γὰρ ὁπλέ- 
ἕετε τὸ πῶς σου χυῤιεύσῃ. τὸν καϑημερινὸν ζήτει προσ- 
λαμβανόμενος καὶ εἰς τὴν αὔριον ἀποϑησαύριζε" βέλτιον γώρ 
ἐστε τελευτῶντα ἐχϑοροῖς καταλιπεῖν ἢ ζῶντα τῶν φίλων ἐπε- 

δέεσϑαι. εὐπροσήγορος ἔσο τοῖς συναντῶσέ σοι, εἰδὼς ὅτε 
καὶ τῷ κυνὶ ἡ QUOC: ἄρτον προσπορίζεται. αἰσχρὸν ἀτυχοῦντε 

ἐπιγελᾶν. ἀεὶ ϑέλε χρήσιμα προσμανϑάνειν καὶ φρόνιμα 
ἐπιτάσσειν. λαβών τε ταχὺ προϑύμως ἀπόδος, ἵνα πάλιν 

λάβης, ἀγαϑοποιεῖν δὲ δυνώμενος μὴ μετανόξι. ψίέϑυρον 

ἄνδρα καὶ διαβεβλημένον ἔχβαλε ἐκ ϑυρῶν cov: τὼ γὰρ ὑπὸ 

σοῦ λεγόμενω καὶ πραττόμενα ἑτέροις ἀναϑήσεται. πρᾶττε 

τὰ μὴ λυποῦντώ σε, ἐπὶ δὲ τοῖς συμβαίνουσε μὴ λυποῦ, ἀλλὼ 
φέρε γενναίως. πονηρὰ δὲ μὴ βουλεύου μηδὲ τρόπους κακῶν 
μιμήσῃ. ἐπὶ τοῖς ϑλιβεροῖς ὑπόμενε' πάντα γὰρ καιρῷ 
ἐδέῳ ἔχεε χώριν. πάντα γὰρ ϑάλλει καὶ πάλιν μαραένεται. 
καιρὸς γὼρ παρέχει καὶ πάλιν ἀφαιρεῖται. ξένους ξένιζε καὶ 

κρατεῖν Menand. 80. sed potest et alius subesse. || 2. τοῖς --- φϑόνει] αὐτὸς πενό- 
μενος τοῖς ἔχουσι μὴ φϑόνει Menand. 43. cf. Boisson. Anecd. 1. p. 153. || 4. &ze- 

διδόναι] μεταδιδοὺς cod. Vindob. | 5. ϑυμοῦ κράτει] yo. 9vuóv χαλίνου mg. €, 

et versus iste, ϑυμὸν χαλίνου, μὴ φρενῶν ἔξω πέσῃς, legitur in sentent. monost. 

Gregorii Nazianz, 8 (Opp. ed. Colon. t. 2. p. 186). || 7. παρηκμακὼς — κρείττονα] 

καλὸν δὲ καὶ yégovtu μανϑάνειν gogo, Menand. 297. [| 10. κυρεάσῃ C. || 11. ἀπο- 

ϑησαυρίξειν cod. Vindob. || 14. ἀτυχοῦντε μὴ ἐπιγέλα tribuitur aut Pittaco (Opp. 
sent. ed. Orell. 1. p. 148) aut Chiloni (Boisson. Aneed. 1. p. 137). cf. Stoh. tit. 

112, | 16. λαβὼν — λάβης] λαβὼν ἀπόδος, ἄνϑρωπε, καὶ λήψη πάλεν Μεοπδπά. 

317. || 17. ψέϑυρον — σου] ψέϑυρον ἄνδρα ἔκβαλε σῆς οἰκίας Thaleti tribuitur 

ap. Orell. 1.1. p. 150. | 20. zi — γενναίως cf. p. 46, 10. [ 21. μη δὲ — μεμήσῃ] 
μεμοῦ τὰ σεμνά, μὴ κακοὺς μιμοῦ τρόπους Menand. 336. | 23. ϑάλλει δὲ πάντα 

si scribas, versus fit. | 24. καιρὸς --- ἀφαιρεῖται] οἷς μὲν δίδωσιν, οἷς δ᾽ ἀφαι- 

ρεῖταν τύχη Menand. 428. || &évove — γένη] ξένους ξένεζε, καὶ σὺ γὰρ ξένος 
γ᾽ ἔση Menand. 400. cf. Boisson. 1. p. 157. 
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προτέμω καὶ παροδέτας τέμα, μήποτε καὶ σὺ ξένος γένῃ. 
ὁ ἀγαϑὸς λόγος ἑατρός ἐστι τῶν κατὰ ψυχὴν πόνων. μακώ- 
Quoc ὅστις ἔτυχε γνησίου φίλου. μακάριος ὅς χάριτας καλὰς 

ἐκτίνειν οἶδεν" οὐδεὶς γὰρ κακῶς πρόάσσοντε γίγνεται καλὸς 
φίλος. πώντα δὲ τὰ καλυπτόμενα ὁ χρόνος εἰς φῶς ὧγ ει." 

ταῦτα οὖν καὶ ἕτερα τῷ νεανίῳ εἰπὼν Αἴσωπος ἐχωρίσϑη 

τούτου, ὁ δὲ ivoc διὼ λόγων μαστιγωϑεὶς καὶ ὑπὸ τῆς συν- 

δειδήσεως τρυχόμενος ἐπὶ τῷ ἠδικηκέναι «ἴσωπον ἀποκρημνε- 

σώμενος ézvrov μετήλλαξε τὸν (Mov. 

(20) Μετὰ δὲ ταῦτα συγκαλέσας Αἴσωπος πάντας τοὺς 

ἐχνευτῶς ἐκέλευσεν συλληφϑῆναιε ἀετῶν προτέων νξδοσσοὺς 

τέσσαρας, συλληφρϑέντων δὲ αὐτῶν ἀφείλατο τὼ ἔσχατα 

πτερά" οὕτως τὲ αὐτοὺς τρέφεσϑαε καὶ μανϑάνειν παῖδας 
διὰ ϑυλάχων βαστάζειν. γενόμενοι δὲ oí ἀετοὶ τέλειοι καὶ 
τοὺς παῖδας βαστάζοντες ἀνέπταντο εἰς vog δεδεμένοι κά- 

λῳς, ὑπήκοοι δὲ τοῖς παισὶν ὅλως ἐγένοντο πρὸς τὸ ἐκείνων 

βούλημα φερόμενοε" ὅτε γὰρ ἤϑελον oí παῖδες, ἀνέπταντο 
εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω, ὅτε δὲ πάλιν ἐβούλοντο, κατήεσαν δὲς 
τὴν γῆν. τῆς δὲ χειμερινῆς παρελθούσης τροπῆς πάντα 

εὐτρεπίσας Αἴσωπος τὼ πρὸς ὁδοιπορίαν, συνταξάμενος τῷ 

““υκούργῳ ἀπέπλευσεν εἰς τὴν Αἴγυπτον σὺν τοῖς ἀετοῖς καὶ 
τοῖς παισὶ καὶ μεϑ᾽ ἑτέρας φαντασίας τε καὶ παρασκευῆς 
πολλῆς καὶ δόξης ἀνεικάστου πρὸς κατάπληξιν τῶν Aiyv- 

πτίων. ἐδόντες δὲ oí «Αἰγύπτιοι τὸν Αἔσωπον μυσαρὸν ὄντα 
τῇ Üég ἔδοξαν παίγνιον εἶναι, μὴ εἰδότες ὅτε ἐν σαπροῖς 

σχεύεσε βώλσωμον πολυτελὲς ἢ otvog κάλλιστος ἐγκαταγγέ 

ζεται. ἀκούσας δὲ εκτεναβὼ τὸν ΑἸ ἴσωπον παραγεγονέ- 
v&t, μετακαλεσώμενος τοὺς φίλους αὐτοῦ ξεἔπεν ,.«ἠνεδρεύϑην 

μεμαϑηκὼς “ἴσωπον τεϑνάναι.. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐκέλευσεν 

ἅπαντας τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ λευκὰς στολὰς περιβαλέσϑαιε, 

2.0 — πόνων] ἰατρὸς ὃ λόγος τοῦ κατὰ ψυχὴν πάϑους Menand.674. οἵ. ὅδ9. 

622. [καχάριος --- φέλου] Menand. 357, nisi quod γενναίου. | &. οὐδεὶς --- 

φίλος] demas γὰρ et καλὸς. cf. Menand. 32. 502. | 4. πάντα --- ἄγει] πάντ᾽ 

ἀναχαλύπτων ὃ χρόνος πρὸς φῶς φέρει Menand. 459. Sophocli tribuit Stob. 

ecl. phys. 1. p. 223. cf. Menand.11. 592. || 10. δὲ Schneiderus, καὲ €. | 11. zoo- 

tiov] an zrgoersiov? || 19. καλῶς C, x«Aor Schneiderus. || 22. μετ᾽ €. | 
20. ἐγκαταγγείζεται C. ai. '* 

ES 
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αὐτὸς δὲ περιεβάλετο στολὴν ἑερὼν καὶ κίδαριν καὶ διάδημα 
κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔχον χέρατα διάλιϑα. προχαϑέσας 
δὲ ἐπὶ ϑρόνου ὑψηλοῦ ἐχέλευσε τὸν Αἴσωπον εἰσελϑεῖν. 
εἐσελθὼν δὲ καὶ τὴν παρασχευὴν ϑεωσάμενος προσκυνήσας 

ἔστη. ὁ δὲ Διεκτεναβὼ πρὸς αὐτὸν ἔφη ..«τένε ἄρα εἰκάξζεις 5 
ἐμέ re καὶ τοὺς περὲ ἐμὲ βλέπειν: ““ ὁ δὲ ἔφη ,0à uiv ἡλέῳ 

BU τῷ -τῆς ἐαρινῆς ὥρας ἐξανατέλλοντι, τοὺς δὲ πεοὶ σὲ τῶν 

E ἐκ τῆς γῆς καρπῶν τῇ ὡραιότητι" ὡς γὰρ f βασιλεὺς πορφυρέ- 
ζουσαν ἔχεις τὴν ἀπὸ τῆς ὁράσεως τέρψιν καὶ τοὺς καρποὺς 
ἑὐανϑεῖς ἀναλαμβάνεις.“ ὁ δὲ βασιλεὺς ϑαυμάσας αὐτοῦ τὸ 10 

vosgov δῶρα αὐτῷ ἐπέδωκε. τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρῳ ὁ βασι- 
λεὺς στολὴν λευκὴν καὶ καϑαρὰν ἐνδυσάμενος, τοῖς δὲ φίλοις 

᾿χκόχκινα περεϑεὶς ἐλϑόντος τοῦ Αἰσώπου ἐπύϑετο ὡσαύτως 

λέγων »τένε ἄρα ἑἐκάξεις ἡμῶς εἶναι; ““ ὁ δὲ 4 ΠἸσωπὸς qot 

p^ μὲν τῷ ἡλίῳ, oí δὲ περὶ σὲ τοῖς ἀκτῖσιν: ὥσπερ γὰρ ὁ 15 
ἥλιος λαμπρὸς καὶ διαυγὴς ὑπάρχει, οὕτω καὶ σὺ λαμπρὸς 
καὶ διαυγὴς ὑπάρχεις καὶ καϑαρὸς εἶ ὡς ὁ ἡλιακὸς κύκλος, 
οὗτοι δὲ διάπυροι ὡς αἱ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες... ὁ δὲ IVexrevorfo) 
ἔφη στε οἴμαε κατὰ τὴν ἐμὴν βασιλείαν μηδὲν εἶναι “40υ- 

xovoyQ.* ὁ δὲ Αἴσωπος μειδιάσας ἔφη ..μὴ εὐχερῶς ἐκεῖνον 20 
πρόσφερε, βασιλεῦ. πρὸς δὲ τὸ ἴδιον ἔϑνος ἐπιδεικνυμένη ὡς 

ἡλίου καὶ σελήνης αὐγὴ φαένξε ἡ ὑμῶν βασιλεία" ἐὰν δὲ Ζυ- 
κοῦργος ὀργισϑῇ, ταύτης τὴν λαμπρότητα ἀφανῆ ποιήσειε" 
πάντων γάρ ἐν ὑπεροχῇ διαφέρει." καταπλαγεὶς δὲ Δίεκτε- 

ναβὼ τὴν εὐστοχέαν τῶν λόγων αὐτοῦ uer ὀλίγον ἔφη .:ἤνεγ- 25 

κῶς ἡμῖν τοὺς μέλλοντας οἰκοδομεῖν τὸν πύργον; «Αἴσωπος 

ἔψη ..«ἕτοεμοί ξἐσιν, ἐὰν τὸν τόπον ὑποδείξῃς.“ εὐϑέως δὲ ὁ 
βασιλεὺς ἔξω τῆς πόλεως εἰς τὸ πεδίον σὺν τῷ «ἰσώπῳ ἀφέ- 
aero καὶ μέτρα ποιησάμενος ἔδωκε τῷ ioomo. ὁ δὲ Αἴσω- 
πος στήσας κατὼ γωνίαν τοῦ δειχϑέντος τόπου τοὺς ἀετοὺς 30 

καὶ τοὺς παῖδας διὰ τῶν ϑυλάκων τοῖς nociv ἀπαρτίσας καὶ 

μύοτρα αὐτοῖς ἐπεδοὺς éxéAsvoev ἀναπτῆναι. oi δὲ εἰς ὕψος 

γενόμενοε ἐφώνουν ,,ὑότε πηλόν, δότε πλίνϑον, δότε ξύλα. 

1. περιβαλεΐο C. || 5. τίνα €. | 7. τῶν] τῷ €. | 15. σὺ] oo €, σὲ Schnei- 

derus. | o£] τοὺς Schneiderus. | 16. λαμπρὸς Schneiderus, λαμπρῶς C. || 

20. malim ἐκείνῳ προσφέρου. 
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καὶ ὅσα πρὸς οἰκοδομὴν χρὴ ἀνάγετε ἡμῖν.“ ὁ δὲ Νιεκτεναβὼ 
ϑεασώμενος τοὺς παῖδας ὑπὸ τῶν ἀετῶν εἰς ὕψος ἀναφερο- 
μένους ἔφη ,,πόϑεν ἐμοὶ πτηνοί εἰσιν ἄνϑρωποι;“ Αἴσωπος 
ἔφη GA “υκοῦργος ἔχει. σὺ δὲ ϑέλεις ἄνϑρωπος ὧν ἐσο- 
ϑέῳ ἐρίζειν βασιλεῖ; ὁ δὲ INexreviffó ἔφῃ ,,Αἴσωπε, ἥττη- 

μαι. ὃ δέ σε ἐρωτήσω, ἀποκρέϑητέ μοι. καί quor ,uez- 

ἐπὲμινώμην ἵππους ἀπὸ τῆς Ἡ)λλάδαες καὶ τοῖς ἐνθάδε συνέμεξα 

ἵπποις. αὲ οὖν ϑήλειαε ὅτων ἀκούσωσι τῶν ἐν Βαβυλῶνε 
ἵππων χρεμετιζόντων, ἐκτιτρώσκουσιν.“ Αἴσωπος ἔφῃ ,.αὔ- 

ριόν σοι περὲ τούτου ἀποχριϑήσομαι.. ἐλϑὼν δὲ εἰς. τὴν 
οἰχέωαν ἐκέλευσε τοῖς ἰδίοις δούλοις αἴλουρον συλλαβέσϑαε" 
συλλαβόντες δὲ ἕνα παμμεγέϑη ἤρξαντο δημοσίῳ μαστέζειν. 
o£ δὲ Αἰγύπτιοε ϑεασάμενοε δεινοπαϑοῦντες συνέδραμον εἰς 
τὴν οἰκίαν τοῦ «ΑἸἰσώπου, ἀπαιτοῦντες τὸν αἴλουρον, ὁ δὲ οὐ 
προσεποιεῖτο. ἐλθόντες οὖν προσεφώνησαν τῷ βασιλεῖ τὸ 
συμβών, ὁ δὲ ἀγανακτήσας μεταπέμπεταε τὸν icomov. 
ἐλϑόντος δὲ αὐτοῦ ἔφη «κακῶς πέπραχας, “ϊἴσωπε' ϑεᾶς 

γὼρ Βυβάστεως τοῦτο εἴδωλόν ἐστιν, ὃ μάλιστα céflovotw oí 
«Τγύπτιοι.“ Aioonog ἔφῃ .. Ζυκοῦργος ὁ βασιλεὺς ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ ἠδικήϑη" ἐν τῇ νυκτὶ γὼρ ταύτῃ ἡ αἴλουρος αὕτη ὃν 
εἶχεν ἀλεκτρυόνα γενναῖον καὶ μάχιμον, ἔτε δὲ καὶ τὰς ὥρας 

αὐτῷ σημαένοντωα ἀκριβῶς, ἀπέκτεινεν.“ ὁ δὲ ΝΜεχτεναβὼ 
ἔφη ..οὐκ αἰσχύνῃ ψευδόμενος, Αἴσωπε; πῶς yco ἐν μεῷ 
γυχτὶ αἴλουρος ἀπ᾿ Αἰγύπτου εἰς Βαβυλῶνα ἐπορεύϑη;" 
ὁ δὲ μειδιάσας ἔφη ,siné uot οὖν, βασιλεῦ, πῶς ἐν Βαβυλῶνε, 

τῶν ἵππων χρεμετιζόντων ἐνθάδε αὲ ϑήλειαε ἀκούσασαε ἐκ- 

τιτρώσκουσιν;““ ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἐμακάρισεν 

αὐτοῦ τὴν φρόνησιν. τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρῳ μετεπέμψατο ἀπὸ 
Ἡλιουπόλεως ἄνδρας σοφοὺς ἐπισταμένους τὼ φυσικὼ ἐπερῶ- 

τήματα, καὶ διαλεχϑεὶς αὐτοῖς περὶ τοῦ Αἰσώπου ἐκάλεσεν 
αὐτοὺς ἐπὶ δεῖπνον ἅμα τῷ iom. ἀνακλεϑέντων αὐτῶν 
τις τῶν Ἡλιουπολιτῶν πρὸς τὸν Αἴσωπον ἔφη .,.ἀπεστάλημεν 

παρὼ ϑεοῦ πρὸς σὲ λόγους εἰπεῖν, ὅπως ὧν αὐτοὺς διαλύσης." 
ὁ δὲ ,,ψεύδη“ quot, ,,ϑεὸς γὰρ παρὼ ἀνϑρώπου οὐδὲν βού- 

l. ἀγάγετε €. || T. τοῖς ἐνθάδε] yo. toic βαβυλωνίοις mg. C. | 32. ἀπε- 
οτάλη uiv C. 
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Aertt μαϑεῖν, ἐτάζειν. δὲ οἷδὲεν ἑκάστου τὸν νοῦν καὶ τὸν 
τρόπον.. ὑμεῖς δὲ καὶ ἑαυτῶν κατηγορεῖτε καὶ τοῦ ϑεοῦ 
c ἴω N "7 ἃ τ Dy ἐ 27 A 9 

ὑμῶν. πλὴν εἴπατε ὃ ϑέλετε.“ οἱ δέ φασιν «ἔστε νῶος xot 
-— N -Ὁ ^ 37 / / ΄ Y Λ 

στῦλος ἐπὶ τῷ γαῷ ἔχων πόλεις δώδεκα, ἑἕχκαστη δὲ πόλιες 

ἐστεγασμένη τριώκοντω δοκοῖς, ταύτας περιτρέχουσε δύο 
γυναῖκες." ἔσωπος ἔφη ,ro)ro τὸ πρόβλημα xci οἱ παρ᾽ 

ἘΞ ^ . c S. - € , N N 

ἡμῖν διαλύουσι παῖδες. ὁ ναὸς οὖν ἐστιν ἡ οἰκουμένη διὰ τὸ 
7 ' A- -^- - € 

περιέχειν ἅπαντα, ὁ δὲ ἐπὶ TQ ναῷ στῦλος ὁ ἐνιαυτός ἐστιν, 

«i δὲ ἐπὶ τούτῳ δώδεχα πόλεις oí δώδεκα μῆνές. εἰσιν, oi δὲ 
τριώκοντα δοκοὶ αὲ τοῦ μηνὸς τριάκοντα ἡμέραι εἰσίν, ci δὲ 
περιερχόμεναι δύο γυναῖκες ἡ ἡμέρα ἐστὲ καὶ ἡ νύξ, ἄλλη παρ᾽ 
ἄλλην πορευόμεναι, τὸν καϑημερινὸν μερόπων εὐϑύνουσαε 
ffov. xui τοῦτο εἰπὼν ἐπέλυσεν αὐτῶν τὸ ζήτημα. τῇ δὲ 
ἑξῆς ἡμέρῳ συναγαγὼν ὁ Νεχτεναβὼ. ἅπαντας τοὺς φίλους 
Aéyst πρὸς αὐτούς «διὰ τὸν Αἴσωπον τοῦτον μέλλομεν φό- 

10 

»κ"ὼ [1i 

OvUG τελεῖν “υκού τῷ βασιλεῖ Βαβυλωνίων." εἷς δὲ TOv. ρους τελεῖν “υκούργῳ τῷ λεῖ Βαβυλ e δὲ τῶν 
μεγιστάνων αὐτοῦ ἔφη ..ἐπεορωτήσωμεν προβλήματα, xc 
φράσῃ ἡμῖν ὃ οὔτε εἴδομεν οὔτε ἠκούσαμεν, καὶ ὃ τε ὧν εἴπῃ, 
ἡμεῖς ἐροῦμεν, τοῦτο ἡμεῖς ἠκούσαμεν καὶ εἴδομεν." ἀρεσϑεὶς 
οὖν ἐπὶ τούτῳ Πεχτεναβὼ εἶπεν, Αἴσωπε, φράσον ἡμῖν tt, 
ὃ οὔτε ἠκούσαμεν οὔτε εἴδομεν.“ ὁ δέ quor ,͵ἔνδοτέ pot 

ἡμέρας τρεῖς καὶ ἀποχρειϑήσομαι." πανοῦργος δὲ ὧν ὁ 4ἴσω- 
πος τυποῦταε συγγραφὴν δανείου τοιαύτην, τόν τε lVexrs- 
vef δεδανεισμένον παρὼ “υκούργου τάλαντα χίλια, προσ- 

ϑεὶς χρόνον τὸν παρεληλυϑότα. μετὼ δὲ τρεῖς ἡμέρας ἦλϑεν 
Αϊσωπος καὶ εὗρε τὸν νεκτεναβὼ μετὰ τῶν φίλων ἐκδεχό- 
μένον icomov. εἰσελθὼν δὲ «Αἴσωπος ἐπέδωχε τὸ χαρτίον. 
oi δὲ πρὸ τοῦ τὴν δύναμιν διωγνῶναε ἔφασαν τοῦτο ἐπέσταω- 
σϑαι. ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη cow ἔχω: ἡ γὰρ προϑεσμία τῆς 

ἀποδόσεως παρῆλϑεν.“ ἀναγνοὺς δὲ τὴν ὁμολογίαν ὁ IVexre- 
vu εἶπεν ,óuoU μηδὲν χρεωστοῦντος “Ζυκούργῳ ὑμεῖς μαρ- 
τυρεῖτε.“ oi δὲ e/mov ,,οὔτε εἴδομεν οὔτε ἠκούσαμεν." εἶπεν 

οὖν πρὸς αὐτοὺς ὁ Αἴσωπος e) ταῦτα οὕτως δοκεῖ, λέλυται 

τὸ ζήτημα.“ ὁ δὲ Νιεκτεναβὼ ἔφῃ .«μακώρεος “υκοῦργος 

10. ἡμέρες €. || 11. ἡ prius addidi. | 18. φράσει supra ἡ addito C. || 
9 τι͵ ὃ δ᾽ €. | 23. ce] malim δὴ. || 24. παρὰ Schneiderus, περὶ C. 
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ἔχων τοιαύτην φιλοσοφίαν àv τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ... δοὺς δὲ 
αὐτῷ φόρους δέκω ἐτῶν ἀπέπεμψεν. ὁ δὲ Aiocmog παρα- 
γενόμενος εἰς Βαβυλῶνα διηγήσατο “Ζυκούργῳ πάντα τὰ ἐν 
“Αἰγύπτῳ πραχϑέντα, ἀποδοὺς αὐτῷ καὶ τὼ χρήματα" ὁ δὲ 4υ- 
κοῦργος ἐκέλευσεν ἀνδριάντα χρυσοῦν ἀνατεθῆναι τῷ looo. 

(21) Μετ᾿ ὀλίγον δὲ χρόνον τῷ βασιλεῖ συνταξάμενος 
ἐβουλεύσατο εἰς τὴν Ἡλλάδα πλεῦσαι, ὀμόσας αὐτῷ πάλεν 
ὑποστρέψαε εἰς Βαβυλῶνα κἀκεῖ τὸν λοιπὸν βιῶσαε χρόνον. 

περιερχομένου οὖν τὰς πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἑαυτοῦ 

ἐπιδεικνυμένου σοφίαν, παρεγένετο ἐν 4“]ελφοῖς, oí δὲ ὄχλοε 
ἡδέως μὲν αὐτοῦ ἠκροῶντο, οὐδὲν δὲ αὐτὸν ἐτέμησαν. προσ- 
κρούσως δὲ πρὸς αὐτοὺς ὁ Αἴσωπος ἔφῃ ὅμοιοί ἐστε ξύλῳ 

ἐν ϑαλώσσῃ φερομένῳ" ἐχεῖνο γὰρ ϑεωροῦντες ἐκ πολλοῦ 
διαστήματος ὑπὸ κυμάτων φερόμενον δοκοῦμέν τινος χρυσίου. 

ἄξιον εἶναι, ἐπειδὸν δὲ ἐγγυτάτω προσέλθωμεν, ἐλάχεστον 
ὁρῶμεν. κἀγὼ οὖν πόρρωϑεν ὑπώρχων τῆς ὑμῶν πόλξως 
κατεπληττόμην ὑμᾶς ὡς μεγίστους, ἐλϑὼν δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὦ 

Δελφοί, εὗρον ὑμᾶς ταπεινοτέρους τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 
καὶ ὠχρειοτέρους ὄντας. πεπλάνημαι καλὴν ἔχων ὑπὲρ ὑμῶν 

20 διάνοιαν. ὡδὲ ἄξιον ποιεῖτε τῶν προγύνων ὑμῶν.“ ταῦτα 
, , t - 3 , , , t , ἀκούσαντες oí àv ZíeAqooio ἔφησαν ..«τίένες γάρ εἰσιν oí πρό- 
γονοε ἡμῶν; ““ ὁ δέ ,(,σύνδουλοι. εἰ δὲ ἀγνοεῖτε, μάϑετε. 

/ AY ^ Ma, E , 7 qe 
vóuog ἣν παρὰ τοῖς EiAgouw, ἐὰν πόλεις καταβάλωνταε, τῶν 

, ' /, , , - , 

λαφύρων τὸ δέκατον μέρος πέμπειν ἀπό rs βοῶν, προβάτων, 
οὔ αἰγῶν καὶ τῶν λοιπῶν κτήνων, ἀπὸ χρημάτων, ἀπὸ σωμά- 

, - ^ — , ks - τῶν ἀνδρῶν re καὶ γυναικῶν. ἐκ τούτων οὖν ὑμεῖς γεννη- 
ϑέντες ἀνελεύϑεροί ἐστε, ἐκεῖϑεν γεννηθέντες τῶν Ελλήνων 
δοῦλοε καϑεστήκατε. ταῦτα εἰπὼν ὁ Αἴσωπος περὲ ἐκδη- 

j D : / A 
μέων ἐγένετο. oí δὲ Δελφοὶ λογισάμενοι, ὅτε καὶ ἂν εἰς éré- 

30 oec ἀπελϑὼν Αἴσωπος πόλεις χείρονα αὐτοὺς κακολογήσαι, 

ἐβουλεύσαντο ἀνελεῖν δόλῳ καὶ ὡς ἑερόσυλον αὐτὸν κατα- 
7 ΄ ἘΣ 1 - , - Ν 

δικάσαι. παρατηρησάμενοι ovv τὸν δοῦλον CUTOU πρὸ τῆς 
^ / /, y , 

πύλης τῆς πόλεως σκεύη φέροντα ἐνέκρυψαν eio τὰ στρώματα 

9. περιιὼν et ἐπιδεικνύμενος v. || 14. ὑπὸ addidi ex v. || 19. ὄντως C. || 
20. ὧδε] ὁ δὲ C. || 29. ἀν] ἐὰν C. || 30. κακολογήσας C. || 32 sqq. cf. Arist. Vesp. 
1446 sqq. c. Schol. ad ἢ. 1. et ad Pac. 130. Plut. d. ser. num. vind. p. 5356 sq. 

Heraclid. frgm. 22, Suid. 1 
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jv ἔλαβον φιώλην χρυσὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ AnOAAovoc. ὁ δὲ 
ἔσωπος ἀγνοῶν τὼ συνεσκευωσμένα αὐτῷ (Óevev εἰς τὴν 

Φωχέδα. oí δὲ Δελφοὶ εἰσδρωμόντες ἐκράτησαν αὐτὸν xci 
εἰσήγαγον εἰς τὴν πόλιν. διαπορουμένου οὖν τοῦ Zlcomov, τέ 
τοῦτο, ἔφησαν , ἵνω τέ ἔκλειψψας ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἃ ἡμεῖς διωβεβαι- 
οὐμεϑα;“ τοῦ δὲ ἀρνουμένου καὶ διισχυριζομένου, μηδὲν εἰδέ- 

vat, ἔτε δὲ ἀπολέσϑαε λέγοντος ἐὼν καταγνωσϑῆῇ. ἐκτινώξαντος 

αὐτοῦ τὼ σκεύη εὗρον τὴν χρυσῆν φεάλην τοῦ AnóALcovog, καὶ 
λαβόντες οἱ ΖΙελφοὶ ἐπεδείκνυον πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, μετὼ 

πολλοῦ ϑορύβου καὶ ταραχῆς περικομέζοντες αὐτήν. ὁ δὲ 
«Αἴσωπος αἰσϑόμενος τὴν ἐπιβουλὴν πολλὰ ἐδέετο ἀπολυϑῆ- 
vt, oí δὲ αὐτὸν συλλαβόμενοι ἐνέκλεισαν εἰς φυλακήν. ὁ δὲ 

Αἴσωπος οὐχ εὑρὼν μηχανὴν τῆς πονηρᾶς τύχης, ὡς ϑνητὸς 

ὧν δυνήσεται τὸ μέλλον ἐκφυγεῖν, ἐπένϑει. φέλος δὲ αὐτοῦ 
τις, Ζημέας ὀνόματι, παρακαλέσας τοὺς φύλακας εἰσῆλϑε 
πρὸς αὐτόν, xci ἰδὼν αὐτὸν κλαίοντα ἔλεγε ἵνα τέ οὕτω 

πενϑεῖς; ““ μειδιώσας δὲ ὁ Αἴσωπος λέγεε πρὸς αὐτόν ,..γυνή 
τις προσφώτως rov ἀνδρα ϑάψασα καϑ' ἡμέραν ἀπιοῦσα 
πρὸς τὸ μνῆμα ἐθρήνει. ἀροτριῶν δέ τις σύνεγγυς ἐπεϑύ- 
μῃσε uer αὐτῆς συγγενέσϑαι. καταλιπὼν οὖν τὰς βόας 
αὐτοῦ ἔκλαιε παραγενόμενος μετὼ τῆς γυναικός. ἡ δὲ ἐπύ- 
ϑέτο αὐτοῦ, διὼ Tí καὶ αὐτὸς χλαέξε, ὁ δὲ εἶπεν ,,ὅτε κἀγὼ 

γυναῖκα εὐπρεπῆ κατώρυξα: ὅταν οὖν κλαύσω, τῆς λύπης 

κουφέζομαι.. ἡ δὲ ἔφη ..κἀγὼ τὸ αὐτὸ πάσχω." κἀκεῖνός 
φησιν .s8í τοίνυν ταῖς αὐταῖς περιεπέσαμεν λύπαις, τέ οὐκ 
ἐπισυγγενόμεϑα ἑαυτοῖς; ἐγὼ μὲν γὰρ ἀγαπήσω σε ὡς ἐκεί- 
wQv, σὺ δὲ κἀμὲ ὡς τὸν ἄνδρα... ταῦτα λέγων ἔπεισε τὴν 
γυναῖχα, καὶ συγγινόμενος ἀνέπηξεν αὐτήν. ἐλθὼν δέ τις 

καὶ λύσας αὐτοῦ τὸς βόας ἀπήλασεν. ὁ δὲ ἐλϑὼν καὶ μηδὲν 
εὑρὼν ἤρξατο ϑρηνεῖν καὶ κόπτεσϑαι ὀδυρόμενος. ἡ δὲ γυνὴ 
ἐλϑοῦσα καὶ εὑροῦσα αὐτὸν ὀλοφυρόμενον ἔφη ..πάλιεν κλαί- 

3. Φωχίδα] utatur aliquis hoc loco ad defendendam librorum scripturam 

ap. Paus. IX. 12, 1. ἀπιόντι ἐκ Δελφῶν Κάδμῳ τὴν ἐπὲ Φωκέων. | ἐπεδρα- 
μόντες V, an ἐκδραμόντες ὃ || 5. ἐχκλέψας C. || 10. περιυκομίζοντες aut 7eQt- 

exojiLov Schneiderus, περικομίξζων C. | 15. Φαμᾶς v. | 17 —1 (p.54). fabula 
est 343. ed. Cor. | 27. καμὲ addidi ex v. | 28. ἀνέπαιξεν €. | 29. ἀπήλασεν] 
y0. πέκλοφεν mg. C. 
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εἰς; ὁ δέ quoc Core ἐν ἀκριβείᾳ τῷ ὄντε mevO Q. καὶ 
ἐκεῖνος μὲν οὕτως. σὺ δὲ βλέπων τὴν ἐνσχοῦσών με ἐξ ἐν- 
ἕδρας τύχην διὼ τέ ὀδύρομαι ἐρωτᾶς; ὁ δὲ ἐπ᾿ αὐτῷ Àv- 
πούμενος ἔφη ,ví yco σοι ἔδοξεν ὑβρίζειν τοὺς Δελφούς; ἡ 
τοιαύτη cov σοφία εἰς τὸ ὑβρίζειν πολέτας κατέληξε, καὶ 
μάλιστα ἐν τῇ ἰδίῳ πατρίδι.“ ὁ οὖν φέλος πάλιν πρὸς αὐτὸν 
ἔφη ..σὲ oí Δελφοὶ ἀνέκαμψαν «ψηφισάμενοι ὡς βλάσφημον 
καὶ “ἀλαζόνα καὶ ἑερόσυλον ἀπὸ κρημνοῦ βληϑῆναε, ἵνα μηδὲ 
ταφῆς τύχῃς. ταῦτα οὖν αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ τῷ «Αἰσώπῳ 
λαλοῦντος συνῆλϑον oí zlsAqoot καὶ ἐκβαλόντες τὸν Alocmov 

ὠπὸ τῆς φυλακῆς εἷλκον μετὰ βίας ἐπὶ τὸ. κατακρημνέσαι 

αὐτόν. ὁ δὲ Αἴσωπος παρεκάλεε αὐτοὺς imi τὸ ἀκοῦσαε 
αὐτοῦ. ἐπιστρεψώντων δὲ αὐτῶν ἔφη ..ὅτε ἣν ὁμόφωνα τὰ 
ζῶω, μῦς βάτραχον φιλήσας ἐκάλεσεν αὐτὸν εἰς δεῖπνον xc 
ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς ταμιεῖον πλουσίου, ὅπου ἦν ἄρτος, τυ- 
οός, μέλε, ἰσχάώδες καὶ ὅσω ἀγαϑά, καέ φησιν" ἔσϑιεε, βά- 
τραχε, ἐξ ὧν βούλει. μετὰ δὲ τὸ εὐφρανϑῆναε αὐτοὺς ἔφη 
ὁ βάτραχος πρὸς τὸν μῦν' ἐλϑὲ καὶ σὺ πρός μὲ νῦν, πλή- 
σϑητε τῶν ἀγαϑῶν μου: ἀλλ' ἵνα μὴ ὄκνος cor γένηται, 
προσαρτέσω τὸν πόδα σοὺ τῷ ποδέ μου. δήσας οὖν τὸν ποῦν 

- Li - € - A|- V 3 * ,ὕ e ^ : 

τοῦ μυὸς τῷ αὑτοῦ ποδὲ ἡλᾶτο εἰς τὴν λέμνην, ἕλκων καὲ τὸν 

μῦν δέσμιον. ὁ δὲ πνιγόμενος ἔλεγεν" ἐγὼ μὲν ὑπὸ σοῦ ve- 
κρωϑήσομαι, ἐκδικηϑήσομαε δὲ ὑπὸ ζώντων. ἐκτὶν δὲ ϑεᾶ- 

σάμενος τὸν μῦν πλέοντα καταπτὰς ἥρπασεν. ἐφέλκεται οὖν 

σὺν αὐτῷ καὶ ὁ βάτραχος. καὶ οὕτως ἀμφοτέρους διεσπά- 
ραξεν. οὕτως οὖν καὶ αὐτὸς παρ᾽ ὑμῶν ἀβούλως ἀποϑωνὼν 
νόμῳ ἐκδικηϑήσομαι. Βαβυλὼν γὰρ καὶ ἡ Ἡλλὰς ὅλη τὸν 
ἐμὸν ἐχζητήσουσε ϑάνωτον.“ τοῦτο δὲ ἀκούσαντες oí Ζίελ- 

φοὶ οὐκ ἐφείσαντο αὐτοῦ, ἀλλ᾽ εἷλκον αὐτὸν ἐπὶ τὸν κρημνόν. 

τοῦ δὲ Αἰσώπου δρωμόντος καὶ ἐπὶ τὸ ἑερὸν τοῦ ᾿“πόλλωνος 
καταφυγόντος οὐκ ἠλέησαν, ἀλλ᾽ ἐκβαλόντες αὐτὸν εἷλκον 
μετ᾽ ὀργῆς εἰς τὸ κρημνέσαι. ἀπαγόμενος δὲ ὁ «Αἴσωπος ἔφη 
ἀκούσατέ μου, ἀδελφοὶ Δελφοί. λαγωός ποτὲ ὑπὸ ἀετοῦ 

4. δελφίους hie et infra aliquoties C. | 13 — 20. fabula est 245. ed. Cor. ἢ 
13. ὁμόφωνα supra go addito C. | 23. ζώντων] μείζονος v. || ἔκτης €, qui et 

post ϑεασάμενος addit, o ἐστε λούπης. || 923 — 1 (p.56). fabula est 2. ed. Cor. 
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διωκόμενος κατέφυγεν eic κοίτην κανϑάρου, δεόμενος αὐτοῦ 
διασωϑῆναι. ὁ δὲ κώνθαρος ἱκέτευε τὸν ἀετὸν μὴ ἀνελεῖν 
τὸν ἱκέτην, καὶ ἐξώρκιζεν αὐτὸν κατὼ τοῦ μεγάλου Διός, μὴ 
καταφρονῆσαι αὐτοῦ τῆς σμικρότητος. ὀργῆς δὲ πλησϑεὶς ὁ 

ἀετὸς χαὶ ϑυμοῦ ταῖς πτέρυξι ῥαπέσας τὸν κάνϑαρον, ἁρπά- 

σας τὸν λαγωὸν κατέφαγεν. ὁ δὲ κάνϑαρος ἐμπλακεὶς συν- 
ἐπετάσϑη τῷ ἀετῷ καὶ παρατηρησάμενος αὐτοῦ τὴν νοσσίαν 
διέφρϑειρεν αὐτοῦ τὼ ὠά. ὁ δὲ ἀετὸς ἐδεινοπάϑει ἐπὶ τῇ δια- 
φϑορᾷ τῶν ἰδίων ὠῶν καὶ ἐζήτει τὸν τοῦτο τολμήσαντα 
πιάσαι. τοῦ δὲ καιροῦ πάλιν ἐλθόντος sig ὑψηλότερον ἐνεοτ- 
τοποίησε τόπον. ὁ δὲ κάνϑαρος τὼ αὐτὰ διαπραξάμενος 
πάλιν τὰ OU διέφϑειρεν. ἐλθὼν δὲ ὁ ἀετὸς καὶ τὸ συμβὸν 
εὑρηκὼς ἐθρήνει, λέγων ἐκ ϑεῶν εἴναε τὸν χόλον, ἕνα τὸ γέ- 
voc τῶν ὠετῶν σπανισϑῇ. τοῦ δὲ καιροῦ πάλιν ἀνώξαντος 

δυσφορῶν ὁ ἀετὸς οὐκχέτε εἰς τὰς νοσσέας ἔϑηχε τὼ 0. ἀλλ᾽ 
ἀναβὰς ἐπὶ τὰ τοῦ Διὸς γόνατα ixírsve λέγων" δεύτερον 
ἤδη ἠρήμωμαι, τὸ δὲ τρίτον σοὶ τὸ ὠὼ παρατέϑημι, ἕνα 
αὐτὼ διατηρήσῃς. καὶ ἔϑηκεν αὐτὼ ἐπὶ τοῖς τοῦ Δὸς yó- 
νῶσιν. ὃ δὲ κώνϑαρος ἐπιγνοὺς τὸ γενόμενον κατέπωσσὲεν 
ἑαυτὸν πλῆϑος κόπρου, καὶ ἀναβὼς πρὸς τὸν Ζέω καὶ περι- 

νοστήσας διετινάξωτο τὸν κόπρον éni τὸ τοῦ Διὸς πρόσωπον. 
ὁ δὲ ἀναπηδήσας, ἐπιλαϑόμενος ὅτε ἐν τῷ κόλπῳ βαστάζει 
TG τοῦ ἀετοῦ ὠώ, ῥίψας αὐτὼ κατέαξε. γνοὺς δὲ ὁ Ζεὺς 

τὴν ἀδικίαν καὶ παραπόνησιν τοῦ κανϑάρου ἤσϑετο τὴν ἐξ 
αὐτοῦ πρὸς τὸν ἀετὸν βλάβην. καὶ δὴ παραγενομένου αὐτοῦ 
ἔφη" δικαίως ἀπώλεσας τὰ τέχνα cov: χανϑαρός ἐστιν ὁ σὲ 

ἀδικήσας. ὁ δὲ κάνϑαρος ἔφη πρὸς αὐτόν" οὐκ ἐμὲ μόνον 
ἠδίχησεν, ἀλλὰ καὶ εἰς σὲ ἠσέβησεν: ὁρκισϑεὶς γὰρ οὐκ 
ἐπείσϑη, ἀλλὰ τὸν ἱκέτην ἀπέκτεινεν" οὐ παύσομαι δέ, εἰ μὴ 
τελείως αὐτὸν ἐκριζώσω. ὁ δὲ Ζεὺς μὴ ϑέλων τὸ τῶν ἀετῶν 
γένος σπανεσϑῆναε συνεβούλευσε τῷ κανϑάρῳ διαλλαγῆναι. 

τοῦ δὲ μὴ βουλομένου ὑπαποῦσαε μετέβαλεν ὁ Ζεὺς τὸν TOx- 
ἑτὸν τῶν ἀετῶν, ὁπότε μὴ φαίνεται κάνϑαρος μήτε βλάπτειν 

6. ἐμπλακεὲς Schneiderus, ... «ἡτεὶς C. || 10. ἐνεοττοποίησε aut ὠοποίησε 
Sehneiderus, oorozroiz;os C. | 14. ἀνοίξαντος €. | 32. τοκετὸν cum v Schnei- 
derus, τοχέτων C. 
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δύναται, καὶ τότε τὸν ἄετὸν νεοττοποιεῖν. καὶ ὑμεῖς, ὦ ἄν- 

Opec Δελφοί, μὴ ἀτιμάσητε τὸν ϑεὸν τοῦτον, διότε τὸ ἱερὸν 
μικρὸν ὑπώρχει. ἐνθυμήϑητε οὖν τὸ τοῦ κανϑάρου καὶ 
αἰδέσϑητε τὸν ᾿“πόλλωνα Quz τὸ ἐμὲ εἰς αὐτὸν καταφυγεῖν." 
oí δὲ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένοις μὴ πεισϑέντες ἀπήγαγον 
αὐτὸν ἐπὶ τὸν κρημνὸν καὶ ἔστησαν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἄκρου. 
ὁ δὲ Aioomog βλέπων τὸν ἑαυτοῦ μόρον εἶπεν «ἀτέϑασσοι, 
ἐπεὶ παντοίως ὑμᾶς οὐ πεέϑω, ἀχούσατέ μου τούτων τῶν 

λόγων. γεωργός τις γηράσας ἐπ᾿ ἀγρῷ, μηδέπω eig πόλεν 
eios. v παρεχάλει τοὺς ἰδίους τὴν πόλιν ϑεώόσασϑαι. oi δὲ 

οἰχεῖοε αὐτοῦ ἔζευξαν ἅμαξαν καὶ ὀνώρια εἰπόντες: ἔλαυνε 

μόνον καὶ αὐτά σὲ ἐν ἔϑεε ὄντα καταστήσει εἰς τὴν πόλιν. 
χειμῶνος δὲ ἤδη γενομένου σκοτοειδοῦς κατὰ τὴν ὁδὸν TG 

ὀνώριω πλανηϑέντα εἰσῆλθον εἴς τινὰ τόπον ἀπόκρημνον. 
ὁ δὲ τὸν ἴδιον ϑεασάώμενος κίνδυνον ἔφη: ὦ Ζεῦ, τέ σε ἀδέ- 

κησῶ, ὅτε οὕτως ἀπόλλυμαι, καὶ ταῦτα οὐχ ὑπὸ ἵππων ἐν- 
τίμων οὔτε ἡμιόνων γενναίων, ἀλλὰ ὑπὸ ὀναρέων ἐλαχίστων; 
κἀγὼ δὲ πάλιν τὼ αὐτὼ δυσφορῶ, ὃς οὐχ ὑπὸ ἐντίμων ἢ 
ἐλλογίμων ἀνδρῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἀχρείων καὶ κακέστων δούλων 

90 ἀπόλλυμαι. γυνή τις εἶχε ϑιγατέρα παρϑένον μωράν. πάν- 

25 

30 

τοτὲ οὖν ηὔχετο τῇ ϑεᾷ νοῦν αὐτῇ χαρέσασϑαει, εὐχομένης 

δὲ αὐτῆς παριοῦσα ἡ παρϑένος ἡ μωρὼ ἤκουε τῶν λόγων xci 
κατεῖχε. eO" ἡμέρας δὲ σὺν τῇ μητρὶ εἰς ἀγρὸν ἐξελϑοῦσα 
καὶ τῆς προαυλίου προχύψασα ϑύρας εἶδεν ὄνον ϑήλξειαν 

ὑπὸ ἀνϑρώπου βιαζομένην. προσελθοῦσα δὲ τῷ ἀνϑρώπῳ 
εἶπε' τέ ποιεῖς, ἄνϑρωπε; νοῦν αὐτῇ ἐντέϑημι. ἀναμνη- 
σϑεῖσα δὲ ἡ μωρώ, ὅτε καϑεχάστην ἡ μήτηρ αὐτῆς νοῦν 
αὐτῇ ηὔχετο, παρεκάλεξε λέγουσα: ἄνϑρωπε, ἔνϑες xcuoi 
νοῦν" ἡ γὼρ μήτηρ μου πρὸς τοῦτο πολύ σε εὐχαριστήσει. 
ὁ δὲ ἐπακούσας καὶ καταλιπὼν τὴν ὄνον διεπαρϑένευσε τὴν 

κόρην φϑείρας αὐτήν, ἡ δὲ διερϑαρμένη μετὰ περιχαρέας 
ἔρχεται πρὸς τὴν μητέρα αὐτῆς λέγουσα ἰδού, μῆτέρ μου, 
κατὼ εὐχήν cov νοῦν ἔλαβον. ἡ δὲ μήτηρ Aéyer ἐπήκουσάν 

7. «“ἴσωπος] ἀσκόπως C. || 9— 17. fabula est 346. ed. Cor. || 13. κένδυνος 
C. || Ze?c C. || 18. 0c] ὡς €. | 20— 6 (p.57). haec fabula si qua re sola novitate 
praestat. | 22. παριοῦσα aut παροῦσα Schneiderus, παρρηοία C. || 29. εὐχα- 
οιστήοει Schneiderus, εὐχαριοτήση C. || 30. τῇ κόρη C. || 33. εὐχήν Schnei- 
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LL CE 7 d 

'μου oí ϑεοί, τέκνον. ἡ δὲ ἔφη" vot, μῆτερ. ἡ Óé καὶ ποίῳ 
τρόπῳ τοῦτο ἔγνως; καὶ ἡ μωρά; ἀνϑρωπός τις μακρὸν 
πυρὸν xoi δύο στρογγύλα νευρώδη ἔϑηκεν ἐν τῇ κοιλέῳ μου 
ἔσω βαλὼν καὶ ἔξω ἐντρέχων ἐνέβαλέ με, κἀγὼ δὲ ἡδέως 
siyov. ἡ δὲ μήτηρ ἀκούσασα καὶ ἰδοῦσα ἔφη" ὦ τέκνον, 
᾿ἀπώλεσας καὶ ὃν πρῶτον εἶχες νοῦν.“ μέλλων δὲ ὁ «Αἴσωπος 

ὁπὸ τοῦ κρημνοῦ ἀπόλλυσϑαε ἕτερον ἔφη λόγον. «ἀνήρ τις 
τῆς ἐδέας ἐρασϑ εὶς ϑυγατρὸς καὶ ἔρωτε τρωϑεὶς σατανεκῷ 

ἀπέστειλεν sig ἀγρὸν τὴν γυναῖχω αὐτοῦ, τὴν δὲ ϑυγατέρα 
κρατήσας ἐβιάσατο. ἡ δὲ ἕλεγε᾽ πάτερ, ὠνόσιω mocoosic: 

ἤϑελον μᾶλλον ὑπὸ ἑκατὸν ἀνδρῶν μοιχευϑῆναε ἢ σοῦ. 
τοῦτο δὴ καὶ ἐφ᾽ ὑμῖν λέγω, παράνομοι Ζίελροί. προῃρούμην 
Σικελέαν κωκοπαϑοῦντα κυκλεῦσαε ἢ ἐνθάδε παρανόμως ὑφ᾽ 

ὑμῶν ἀποθανεῖν. καταρῶμαε δὲ ὑμῶν τὴν πατρίδα καὶ 

νου καὶ ἐχδικήσουσέ us. οἱ δὲ ὠϑήσαντες ἕρριψων αὐτὸν 

κατὼ τοῦ κρημνοῦ, καὶ οὕτως ἀπέϑανε. Aoíug δὲ καὶ συνοχῇ 

ἐσχυρῷᾷ κατασχεϑέντες oé Δελφοὶ χρησμὸν ἔλαβον, ἐξιλεώ- 
σώσϑαε τὸν τοῦ Αἰσώπου μόρον" ἐτύπτοντο γὰρ ὑπὸ τῆς 
ἐδέως συνειδήσεως δολοφονήσαντες τὸν Αἴσωπον. ναοποιή- 

σῶντὲς οὖν ἔστησαν αὐτοῦ στήλην. μετὼ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσαν- 

τὲς οἱ τῆς Πλλάδος ἔξαρχοι καὶ oí λοιποὶ διδώσκαλοε τὰ εἰς 

τὸν Zigcomov πραχϑέντα, παραγενόμενοι ἐν Δελφοῖς συζή- 

τησιν ποιησάμενοι ἐξεδίκησαν αὐτοῦ τὸν ϑάνατον. 
iie 

derus, εὐχῶν €. || 3. πυρὸν] τυρσὸν Schneiderus. | 5. εἶχον Schneiderus, ἦχον 

€. || ὁ. ὃν] τὸν €: ὃν post πρῶτον add. Schneiderus. || 7 —11. fabula est 345. 

ed. Cor. | 11. σοῦ Schneiderus, coc C. || 12. προῃρούμην Schneiderus, προ- 
αὐρούμην C.|| 13. κακοπαϑοῦντα)] κακοπαϑῶν Schneiderus. | 15. μαρτύρο- 
po» eum v Schneiderus, μαρτυρῶμαν C. | 23. συξήτησειν ποιησάμενοι] καὲ &x- 
κλησίαν ποιήσαντες Laurentianus. || 24. ἐξεδίκησαν Laurentianus, £x δίπησαν 
€. | αὐτοῦ τὸν ϑάνατον] τὸν τοῦ αἰσώπου μόρον M et Laurentianus, nisi 
quod μόρρων. 

ϑεοὺς μαρτύρομαι, οἱ ὑπακούσονταί μου ἀδίκως ἀπολλυμέ- 
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“Ἵϊσωπος ὁ λογοποιὸς zvÓog μὲν ἣν τὸ γένος, τύχῃ δὲ 
ἐδούλευσεν ᾿ϑηναίω Τιμάώρχῳ τῷ καλουμένῳ Κουρσίᾳ. 
σφόδρα δὲ εὐγενὴς γενόμενος τοῖς τρόποις καὶ φιλοδεσπότης 
ϑεράπων, τῆς μουσικῆς ἐπιπνξούσης αὐτοῦ τῇ γλώττῃ, ποι-᾿ 

κέλοις τοὺς Ἥλληνας εἱστιᾶτο μύϑοις, μάλεστα οὐκ ἀνεπιτη- 

δείους πρὸς βιωτικὴν παιδείων καὶ νέων ἀγωγήν, νουϑετε- 

κοὺς δὲ καὶ ὠφελιμωτάτους λόγους συνταξάμενος προσενή- 
νοχὲν eic τὸν βίον, προσπλέξας ἀλόγων ζώων κοινωνέαν, ἐν 

οἷς ἀνθρώπων σκολιὰ ἔργα καὶ ἤϑη ἀϑέμιτα καὶ τρόπους 
παμποικέλους προσεικάσας ἐν τοῖς ἐπιμυϑέοις ἐδήλωσε. κατὰ 

δὲ τὸν τῆς παιδείας νόμον τυχὼν φύσεως ἀρίστης ἠξιώϑη 
βιβλεοϑήκης" ὅϑεν τοῖς πολιτευομένοις καὶ τοῖς λέγειν προ- 
αἱρουμένοις eig τὰς περὶ τοὺς ἀγῶνας φιλοτιμίας εὐπορία 

λόγων αὔξεται. οἱ μὲν οὖν ἐκ τῶν τραγῳδιῶν τὰ κεφάλαια 
συναγαγόντες εἰς τὸ μέσον αὐτοῖς τεϑείκασιν, ἡγούμενοι δεῖν 
ταῖς τῶν ἐδίων ἐπιστήμαις τὼς τῶν ποιητῶν γνωμολογίας 

μάρτυρας παρέξειν καὶ τοὺς τρόπους αὐτῶν ϑέσϑαε πεὄτο- 
τέρους διὼ τοῦτο. ἄλλοε τινὲς τῶν εἰς τὸν βίον καλῶς εἰρῆ- 

μένων συνενηνόχασι πολὺ πλῆϑος ἀποφϑεγμάτων, νομίζοντες 

ἡμᾶς τοὺς τούτων ἐπιμιμνησκομένους μεγάλω πλεονξκτήσϑιν 

ἐν τοῖς λόγοις. ἐπιπεχειρήκασι δέ τινὲς τὼς ἐκ τῶν λόγων 

ἐναντιώσεις καὶ γνώμας óuoíog παραβολαῖς συνάπτοντες 
καϑ' ἕκαστον εἶδος παραδοῦναε τοῖς πολιτευομένοις, ὅπως 

ἐξ ἐκείνου πολλὼς ἔχωσιν ἐπὶ τῶν ἀγώνων ἄγειν καὶ κατ- 

1. τοῦ «ἰσώπου μῦϑοι κατὰ στοιχεῖον ἀπὸ τοῦ ἃ μέχρι τοῦ ὦ ante “σω- 
πος add. C, αἰσώπου τοῦ λογοποιοῦ μῦϑοι κατὰ στοιχεῖον V. || τῷ γένει, 
ἐδούλευε δὲ ἐν ἀϑήναις ζημάρχῳ τῷ ἐπικαλουμένῳ καρασίᾳ Vv, τιμάρχῳ ὴ 

atque κουρσίᾳ et Casinensis teste Furia p. VH, 5. Demarcho vertit Hada- 
marius. || 3. τοῖς τρόποις om. C. || B. εἱστιᾶτο] ἠτεᾶτο €. || ἂν ἐπιτηδείους 
Cv. [[ 7. ὠφελειμωτάτους λόγους] ὠφελίμους C.|| 8. ἐν om. V.|| 9. ἀϑέμιτὶ — — — 
αὐϑαΐίρετα Vv. | 11. δὲ om C. || τῆς om. Vv. || 14. o] ὅσον CVv. || 15. δεῖν] 
δεινὸν C. || 16. ἐπιστήμαις] ἐπιστήμαις eic C, ἀπιστεῖν εἴς V, ἀσπιστεῖν εἷς v. || 
τὰς] τὸ C. || 17. μαρτυρίας Vv. || 18. τὸν βίον καλῶς] τὸν .... αλῶν C. || 

20. μεγάλας πλεονεχτήσεις C. || 22. παραβολαῖς] προβολὰς Vv. | 24. ἔχωσιν] 
0t. V. l aut in &yew latet nomen, quocum πολλὰς iungendum, aut πολλὰ 

et λέγειν scribendum eum Hadamario. 
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ἐσχύειν διὰ τούτων δύνωνται τοὺς ἀντιλέγοντας. τοῦτον οὖν 
τὸν τρόπον Αἴσωπος εὗρεν, ὁρῶν χρήσιμον οὖσαν δούλοις 
καὶ ἐλευϑέροις ἐν ταῖς δημηγορίαις τὴν τῶν μύϑων δήλωσιν 

τοῖς πρόσϑεν εἰρημένοις" τῶν γὰρ λεόντων καὶ τῶν ἐλάφων 
καὶ τῶν ἄλλων ϑηρίων τὸ ἐπιβάλλον καὶ ϑαυμασιότητος 
μετέχον ἐξ αὐτῶν πρὸ ὀφϑαλμῶν τιϑέμενος ψυχαγωγεῖν 
εἴωϑε τοὺς ἀκούοντας. εὑρίσχομεν γὼρ παραπλησίας αὐτοῦ 
τὰς διηγήσεις ἐν ταῖς ὑπὸ τῶν ποιημάτων γνωμολογέαις, περι- 
πειρρωσμένας μὲν καὶ προσομοιούσας ταύταις καὶ προσκχεχει- 
ρισμένως Um αὐτῶν, ἔτε καὶ τῶν κεφαλαέων παράλληλα 
ϑέντες ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀληϑείως τὼ ἐν ἑκάστῳ μύϑῳ λεγόμενα. 

ΠῚ, δύνανται €. | 2. εὗρεν αἴσωπος Vv: «“Ἵἴοωπον C. | ὅρον C. | zorotuzv 

Vv. | &. τῶν yao] τὴν γὰρ τῶν Vv, χαὶ γὰρ τῶν Hadamarius. | λύκων zo 

ante ἐλάφων add. Vv. | 6. μετέχων €. | ϑέμενος €. | 7. εἰώϑει Vv. || αὐτοῦ 

τὰς om. Vv. || 8. an ταῖς τῶν ποιητωνὺὴ || 9. πεφρασμένας Vv. | zai προο- 
ομοιούσας (an προσομοίους οὔσας aut προσομοιάζουσας ὃ) ταύταις om. Vv. [ 

προσχεχρημένας Vv. an προκεχειρισμένας | 10. ἔτι] ἐπεὶ Vv. || Totum. hoc 

epimetrum in libro Monac. 551. fol. 262 (cf. supr. p. 3), ex quo descriptum nu- 

perrime δ me transmisit I. G. Krabingerus, vir amicissimus, admodum vitiose 

legitur sie: Ἔσωπος ὃ μυϑοποιὸς φρὶξ niv ἦν τὸ γένος, τῇ τύχη δὲ δοῦλος. 

μέλας ὑπάρχων καὲ κακοειδὴς εἰς ὑπερβολὴν σφόδρα. ca δὲ περὶ αὐτοῦ σαφῶς 

εἰς τὸ τέλος εὑρήσεις τοῦ βιβλίου. οὗτος ὑπὸ ἀγαϑοποιίας εὐπορήσας, ἐχα- 
ρήσατο αὐτῷ ἡ τύχη λόγον σοφίας, xai γέγονε τῶν οἱ (h.e. τῷ vot) ἐπιτήδιος. 
ποικίλους γὰρ μύϑους πρὸς συνοπτικὴν παιδείαν καὶ νουϑεσίαν ὠφελήμους 
καὲ νουϑετιχοὺς συνταξάμενος, εἰσενήνοχεν εἰς τὸν βίον, προπλέξας ἀλόγων 

ζώων κοινωνίαν ἤϑ εσὶ τε καὶ ἔργα, καὶ τρόπους ποικίλους προσεικάσας, ἐν τοῖς 

qn ἐδήλωσε, ὅϑεν τοῖς πολιτευομένοις εἰς τὰς περὶ τοὺς ἀγῶνας quào- 

τιμίας εὐπορία λόγων αὔξεται" τῶν γὰρ λεόντων καὶ τῶν ἐλάφων zai τῶν 

ἄλλων ϑηρίων τῆς ϑαυμασιώτητος πρὸ ὀφϑαλμῶν τιϑέμενος, ψυχαγωγεῖν οἷα 
τοὺς ἀκούοντας. εὑρίοχομεν δὲ παραπλησίως αὐτοῦ τὰς διηγήσεις ἐν ταῖς τῶν 

ποιημάτων γλωττομολογίας περιπεφραγμένας καὶ προσομοιοῦν ταύτας ἔτι 

xxi ϑέας τὰ ἐν ἑχάστῳ μύϑῳ λεγόμενα, ἅπερ εἰσὶ ταῦτα. 
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